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LEVEUSSCHETS

DR
. P. A. BERGSMA

.J. A. C. OUDEMANS (')

verzoek van wizen jjearhlen Voorziller. een levensliericht van

welenseliap . die liij beoele.hle . on waaraan hij zijne l»es»e krarh-

ten gewijd heeft, de mijiio uiet is. Iieb ik ge.ilnivnde den Ian-en

tijd, dat ik in zijne nabijheid leefde, raeer de gelegenheid

gehad hem in zijn werken en slreyen te waardeeren dan dit,

andeien mn-reliik ^eweesl is.



gedurende I \\ i 1 1 1 i u jai'eii h'shmrd Magnet iscb en Mt'loorolouisrh

Observatoiiuni le Batavia.

Als adviseur ben ik menigmaal bij die zaak zelf betrokken

geweest, maar ik hob haar. mei do niij door don Minislor \ati

Kolonien goedgunstig afgestane officieele bescheiden in de

band, nog beter knnnen nagaan, ilau ik haar vroeger kendo;

en vooral onulat Bergsma door de vele legenspoeden , waaiH

eene min gnn^lige lieoordeeltng bier le lande , zal bet noodig

zijn de boofdniomenten dezer geschiedenis te vermelden. Ik

zeg boofdniomenten, want eene volledige gesehiedenis zoii de

grenzen van een levensberirhl oversrbrijden.

PlETEB A]3RIAA.N Bergsma werd geboren te Gent, den 25s*

April 1850. Hij w;as de zoon van i Cornelis Adriaa:t Bergsma

(geboren 12 Mei 1 798. gestorveit Vh Juni 1839) <in JoHANN

Theodora vjIN SCHE :k. (geboren October 1803, geslorvo

Mei 1876) (
r

Bij zijne gebooriLe w as zijn va der Hoogleeraar i n de plan

tenkunde a; in de daar ge\eslig<kb hoogeschool, docb na d

Belgische ... Dwentel die in 1letzelfde jaar nilli rak, wer

deze naar iie I'm ThlS,' be hooge:school overgeplaal si, en h<

was tins in die s tad . dat Berg sma eerst de lagin-e scbool

daarna bel gymna!<inm en einde lijk de universiteiit bezorhl

n) Zijne bi-oeders ei m waxen: WttBttMIKA BSMABD .na. gebore

Januari 18z;)

.

-fslnrv.MI April 1880.

Eizo. geb. October 1831, n•cbter in dc arr.-reelitbank te Rot terdam,

Johannes Jus

,;;^;

*
ll'ilH-"

le 'sHage,

firnui Lens \ .u,.|i,.o„

60 ,,,i;fu;"iv

Tiu'v--,
)

*-."
rswijk,

Mama Anna. Ui-haivil \ ,lnielMr..l.K.li.lUKiv I , u- llm:l)l



waar hij den '27 sUl1 Augustus 1847 als student word niac-

in de wis- en natuurkunde verwierf, op eene disserlatie: Om-

,!< /)/n>.y:/iun\siriilii' doiv ht-shvlntfi . waarin eeu hisloriscii over-

ziclil gvgeveii word van de pnx'vcn . die tol op dien tijd omtrcnl

Heeds vodr zijne promotie moesl Herrsma de i;cw..iie loop-

liaan mlreden van hen, die zich op de wis- en natuurkunde

toeleggen: hij werd den 28slon November 18:;:, aangesfeld

1*4 leeraar in de wiskunde aan hel gymnasium te Deventer,

welke betrekking hij eehter slechts o% jaar vervulde. Bij

examen \oor \edeilandsrh-Indie. Men make hieruit niet

regeld gedaan zou

leeraar Buys Bali

doel vertrok hij

mel de Maleiscbe e

naar Delft, <

i lusprokei

Lalen l.eken

d." JC

hel radikaal van

gang tot onae koloi

de mogelijkheid onlslaai»

r

/.mi

:::r:,l
;;Hi

Weinig dacht hij ioen.dal 'a,'' ,',',',sL,idigheden zoo z



(mi Duitschland, oni in zijne Oosl-lmlisrlie kolonien geregelde

niagnetische en meteorologische waarnemingen te laten doen.

l)e Heer Pahud verzochl IIimkoldt , hem over dat onderwerj)

een brief le schrijven . ;i;m vvelk verzoek deze den luden

Maarl 1856 voldeed. Ilij stipte liierin aan , hoe eene reis,

door hem in hel belang van inineralogie . steiTeknmlige plaals-

bepaling en de kennis van het niagnctisme, op verzoek van

Keizer Nikolaas in hel Ural- en het AHai-gebergle en naar

ile Kaspisrhe Zee geilaan, hem aaniciding gegeven had in

1829 in eene openhare zilting der Keizerlijke Akademie van

kenrige kennis dei \arialies van hel aardniagnetisnie, en hoe

de kens der cultures al'hankelijk is van de kennis van den mete-

orologischen loestand van den danipkring. Unsland was door

deze uileenzelting er toe overgegaan, niagnetische en nieleo-

logische stations op le rirhten van de Wilte Zee lot do

Kriin en den Ka.ikasus, van de Oostzee to! Peking CD Sitka.

en in Russisch Ainerika . op twee plaatsen.

In 187)0 word door een brief aan den Hertog van Sussex.

loen President der Uoyal Society le London, verkregen, dai

Dieinenslaml . Aden en Toronto (*).

In 1844 vol-de ook Prnisen hel voorheehl van Kusland

: Berlijn, Hreslan

erordend werden.

osl-Indisrheii Arehi|iel \v,i



isoklinen en \\\\wn \;m gelijke nilniMleil te bepalen ; natuur-

lijkerwijzp strekte zijiie npdrarht zieh niel nil tot het oprich-

ten van blijvende inrichtingen.

Het voorstel zou mi zijri een inagiieliseli station le Bata-

via of omstreken te vesligen , en in dezelfde inrichting even-

zoo een meteorologisch station . niaar iaalsliienoeinde stations

venter ook op verschillende plaatsen op Java.

Ten slotte ried v, Humboldt aan, volkomen gelijke, zoowel

magnet ische a!s meteorologisehe instrumen ten aau te schaffen,

als op de Engelsehe slalions gohriiikl worden . en ook een

even grool personoel aan h- slellen a!s ilaar werkzaam was.

Bij dit schrijven voegde von Humboldt een aanbevelings-

kunuen strekken om de noodige inlichtingon le verknjgcn

omtrent alles wat de inrichting van een magnetisch en me-

Iforologisrh oliservatorium .ringing, on nmlrent de wijze, die ge-

volgd zou mocli'ii worden, om loegang I*
1 \erkrijgen tot demagneti-

sche en melenrolngiselie ohserxaloria le (ireenwirh . Woolwieh on

Dublin, ten einde het gebruik <ler inslruuienlen le leeren kennen.

Wegens het belaugrijke ilezer heide brieven neem ik de vrijlieid.

afselu-il'len er van aau te hieden . met voorslel, die aehter dit

levensbericht in het Jaarboek der Akademie le doen aldrukken.

(ieneraal I'uin, dezc zaak eersl in partikuiiere brieven, later

in een semi-officieeleu brief met den Minister van Kolonien

lirhandidde . zoodal er eersl in den zomer van bet jaar I8;>7

verlangen van von Humboldt le voldoen.

Nadat eerst eene andere poging . om in bel door vo.\ Hum-

boldt voorgestelde le voorzien , niel tot het gewenscbte doel

geleid had, (^ werd ons medolid Buys Ballot door den Mi-



nister van Kolonien, Mr. P. Muer , uitgenoodigd , »eeneglobale

opgave te verschauen der kosten , die ami de a;iuscli;iltnii2 dor

werktuigen zouden verbonden zijn en ecu persoon aan te

wtjzen ,
geschikl om bet jdan van vn:> Hulboldt nit te voeren

,$

Na eerst daarover met dien minister een mondgesprek ge-

had te hebben , diendc de beer Buys Ballot den 6en October

1857 over deze zaak een rapport in: hij betuigde zijne hooge

ingenomenheid met de voorstellen van »dcn eersten geleerde

van onzen tijd" ; lierinnerde dat reeds in 1851 van Engelscbe

zijde eene uitnoodiging was onlvaiigen In! aansluiling aan de

beantvvoord bad, en wees op liet onvcrtrnuwbarc der lot nog

toe in Indie gnlam: waarnemingen : lieaamde de wensehelijk-

heid dat de denkbeclden van Alexander vox Humboldt wer-

den nitgevoerd, en gaf de wijze op, waarop bij meende dat

dit zou knnnen gescbieden.

»De waarnemingsstations zmiden, met eenige vvijziging, de-

nit le zenden Directeur der meteorologisclie en magnelisclie

waarnemingen zou een hoofd-observatorium le Batavia nme-

ten vestigen, waar de meteorologisclie waarnemingen met

nilgevoenl worden. De Directeur zou in de onmiddellijke nabij-

heid van het observatorium moelen wonen. Hij zou arbl moelen

geven op het doen van uurwaarnemingen der deelinatie, ver-

tikale en horizontale intensiteil : meermalen *s jaars de absolute



grootte dezer elemenlen hepalen ; aan de stations vergelekcn

instrumenten doen toekomen , en ze van tijd lot tijd be/.ne.ken .

tevens aldaar de absolute waarden der magnet i», -he elemeiiten

hepalende ; mljrliiiiigen geven aan do schepen der Vloot en

der Koopvaardij. alstmMle gel 'genheid lot lie! \ t'ta.1 i j

U

<mi der

instrumenten, en zich bovendien wijden aan het onderzoek

van liet aardmagnetisnie , ook lot het doen van berekeningen.

»De waarneiningen der versehillendr stations zomlen door den te

henoemen Dim-lour vereenigd. en met do zijne aan den Hoofd-

direrlenr van het Koninklijk Nfurrlimiscli Meteorologiseh Insti-

Innt worden opgezonden , die dan de uitgave zon bezorgen".

Het rapport bevatte nog eene srhalting der voor bet aan-

schaflen der instrumenten te maken onkoslen , naar den toenina-

ligen stand der muiliik'I i>.ln' en inelenrolngisehe waarnemingen.

De persoon , die aanhevolen word nm mel de opdrachl dier

nilvnering belasl le worden. was I>i:ugsma. »Dat de gebeele

lid zijn rapport, — wdaarvnor sla ik borg , indien men den

persoon, dien ik op be! oog heb . voor de zaak kan whineo".

Ten slotte werd den Minister voorgesleld . het advies van

de Naluurkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie van

behoeft Diet geze< fd te worden iin welken zin . volg.l

Inmiddels was hel Depart* nent van kolonien

handen overgega,-m. De Minislter P. Mijek werd

beveling van Bergsma.

De Minister wilde eehler eersl het Indiseb Besluur raad-

plegen; »hoe geneigd 00k, dezen tak van wetensehap te bevor-

dereD", — aldns sehreef hij den Landvoogd, »wensrhle

hij dit doe! te bereiken / ler danrdnnr aanleiding tot nieuvve

belangrijke uilgaven te geven."
(

Hoe de Minister er toe gekomen is, de/.r nn<>dl<>tiii:e zin-



wezi'ulijkiug van het doel van von Humboldt leu nutte to maken.

Aan den ffeec Buys Ballot werd van (lit raadplegen van

bijgevoegd . <l;it <!c Minister nn^enegeii was. Bkimisma op do

umrgestelde voorwaarden . die den Minister te bezwarend

voitrkwamcii . uaar Indie le zenden . hrlgeen den Heer Buys

Ballot aanleiding gaf, hem op nienw krachtig aan tebevelen:

»Ik meen te moelen herhalen , dal ik onder degenen , die in

kuude , als oin volharding en ijver". Verder luidde hel voorstel,

Dr. Bkrgsma voor zijn vcrtrek i;i de gelegenheid te slellen zich

eerst te Utrecht te hekwamen en dan in Eugeland en Ierland de in-

richliiigen van den tieneraai Saimm-: en den lieer Lloyd te hezoekeii.

Dit voorstel werd, nadat Bergsma in den zomer van 1858

te Delft het examen als ambtenaar 2,le kJasse had al'geleiid.

door den Minister van Kolonien bij den Koning ondersteund, en

Bergsma vertrok , na bekomen machtiging , en na geruiineii lijd

voorbereidendc sludien le Clreehl gemaakl le hebhen, in het

voorjaar van 18o9 naar Engeland en Ierland, en eerst na zijne

lorngkninsi werd oxer zijne delinitieve aansteliing onderhandeld.

Om welke reden, is niet recht uil de slukken d.iidelijk.

wenschte de Minister Bergsma te brengen onder de tleogra-

phische Diensl. Vroeger was hem niets over eene indeeling

bij de Geographische Diensl medegedeehl : hij verlangde dus

hieromtrenl nadere verklaring en het antwoord luidde: »de

met het doen der magnetische en meteoroiogischc waarne-

mingen in Nederlandsch-lndie, le helasten porsoon is besteind

is, evenals de voor hel doen van Iriaiigulaliim ,ian le vvijzen

de (ieoLnanhische Diensl".



D 1 1 hier I.edue! de ondcTgrsel.ikl heid. die eersl veel later

npoH.c'YHi

KeRGSMA

maar oo!

te B;iH angsteliH heell

alleen ;

. dan dat

i.mtshalve

ino-elijk was
,

in ziijn well M.srl.,
IM

Mdijk straten slei inde. be-

lioel't wel n;iil\\elijks verniel ding.

De lenrll'Il. w aarin ! alerzij. le benoen ring vervjH wen! , drnkken

ook duidelijker de do Of den Minister bedoelde verhouding uit.

waartegen i Bbrc SMA i»k geeii i bezwaa r had: »de benoemde amb-

tenaar de r 'I"' klasse vnor de diensl in Nederli; s.-h Indie Dr.

Iielijklieid -ewezen om ook Dilitsrhla

: dit denkbeeld ook door den Hoofdd

•ffisch Inslilnul ondersleuiid was. ve

Mmicben. Kivmsimms

veel belangslrlling in

sure to make Dr. Bogsma's acquaintance and to be of such

Urilianje en Diiitsehland had |{r.in;s\i\ («>t de. overtuiging ge-

liraeli! van de wenschelijklieid . dat de voorraad instrumenlen

to! welker bestefting beslolen was . aan/.ieiilijk \cniieerderd werd.

De soni van / :>4()0 . aanvankelijk voor aanschaffing van in-



met de aldaar aanwezige te vergelijken , vertrok hij . 'imlelijk

den 16 litn October 1861 met de Aeolus, gez.igvoerder N. J.

de Vans, naar Batavia. Van de door hem medegenomeaj

instrnmenten en andere behoeften zond hij eene volledige lijsl

aan hot Departemenl van Kolonien in; uit deze blijkt het

dat het observatorium te Batavia goed voorzien word van

alie itisii'uiiKMilcii . luMiitmligd znmvc! \oor mt'lrerniugisrhn als

voor maguetische waaniemingcn , zoowel van zulke, welke

door den waarnemer moeslen afgelezen vvorden , als van zelf-

door middel van photographie.

In Indie aangekomen , begon voor Bergsma eene lange reeks

IckMirslellingen. Het was evenals elf jaren vroeger bij de
|

konisl van den Geographischen Ingenieur de Lange , men zag

het nut van zijne zending niet in , en zij kostte geld , dat

soms voor andere behoeflen geweigerd werd. De missive,

nil Ncderland. waarbij d<>i»r den mumbloN op^trnlcu MinisUM'

Mr. J. A. Loudon, zijn verzoek werd overgebraebt en onder-

steund inn le zorgen da I <>v eon gcsebikl lokaal werd aange-

lo hebben om he! spoor dier missive te vervolgen , vomit

haar eindelijk op l,H resideiilicbureaii le Batavia, hetgee

lokaliteit in een dor goiivern.-mfiiLspakbiiizen konden°verkr

De hoofdzaak, die in de eerste plaats de behartiginj

Bergsma vorderde . was. in afwarbliiw dal er tot het bn

f 50000 verkoopen, een prijs, die



pen, geadvisernl liebhcn . alloszins biNijk gennrdeeld word. Het

hevalte nil* I alloen eonige kamers in hel hnnfdgehouw en eonige

als voor versehillcnde doeleinden gebruikt zouden kunnen

vvorden. niaar ook een zeer uit^ehrciil leilig erf ;ichier h«l

voor 1 rneuiingen to plaalsen . waarvoor Bog f SSOOO

werd noodig iruarlil. lloewel dil vnorslel nndersteund werd

door den Hooldingenienr dor (ieographisehe Dienst, den

K a I il 1 / aacht, den Directeur dor Burgerlijke

Onenhare Werken . die alleen to advisoeren had betreffeode

phischen Ingenienr Dr. Ber<;sma mi hel Marine-heparlemen

magnolisehe en melet>ru|ngi>;rln' nlisei'valoria jaarlijks kolen

en lieriep zicli op de helaiigslelling . die zijne /ending I>ij de

weleiisehappelijke wereld in Emopa had opgewekt.

De Raad van Indie, opnieuw adraeerende, gaf zicli ge-

wonnen. en onderstennde hel voontel, dorh een lid. de Heer

n.ende in de minislerieole demVhe van 2.1 An-uslus 18li8 : mils



De GwweMKJUP-Geneiiiiil. Baron Slokt va.n dk Hkiik. ver-

eenigde. zicli in een heslnil van 8 September 1862 mel rlil

stellers, als aan den Minister van Kolonien. De Direeteur van

Openbare Werken went aangesrhreven .om, na overleg met

Dr. Bergsma en. voor zooveel de plaals van de oprichting

van den Hoofdingenienr van de «;eograpliisrlii' Dienst en van

het Marine-Departcmenl ten spoedigste de noodige voorslellen

in le dienen lot het. houweii van een ohservatoriiun voor

magnetisrhe en meleorologisehe waarnmiingcii met bijbmon-

helasl met de waarnemingen in of in de oiimiddellijke nahij-

Zoo was dns een vol jaar verloren. leder zaakknndige mne^t

/' 50000. Itel was le voorzien , dat zoodra de Regeering ecu

met de noodige ijzervrije magnetiscbe gebonwen en eerie

diivclmrswoning on le plaalsen, er niet. veel minder voor zoii

Op eerie door dm Resident van Batavia geplaatsle adverlonlir

kwam sleebls oen aanbod in, dat dan ook gebeel onaannmiidijk

die Oliservalorinm le Buitenzorg

eene goedkoope gelegenheid zou

Dil In

bewaken



/ GO voor linishunr, 14 of U> jaar gewoond , en op liet erf

wei'den de verplaatsbare houten gebouwen opgericht.

De Haad van Indie vroeg of lid 11 ebon w \;iu liel Mijn-

wijzen niet lot magnelisr-h en meleomlngisrh oliservalorium

f >!»sci'\;ili)i iiim lc Hiiilrn/ori; le liebbrn scheen den Land-

zoovele gevolgen nil de waarneniingen lc Builenzorg becij-

1'erd . loch /on men geen denUlieeld van den kliinaalsloeslam!

van Indie, zelfs niel bij vergelijkiiiL: me! andcre plaatsen

die voor den inenscli niet nierkbaar zijii . znllen'np de zeer

gevunligc inslrunienten een gevoeligeji invloed uiloilrn.-n

De lucht le Builenzorg yerkeerde zelden in dien loestand , dal

een heldere slerrenlieme.l /.icblbaar is. IK- ^e/irlileinder is er

niet vrij en word I door bergen . benvelen en boomen liegivnsd
"

loen de voorslellen , betreffeode den aankoop

Salemba . voor de eerste ma;il verworpen wa

kennis gegeven werd aan den Minister vai

wederoni bet advies vroeg aan den llooldd

Meteorologtsch [nstituut, die daarop uiilegde,

te Bchriiveu was, dal i in I i Bj i ha



photographic zell'regislreeremle instrumenten: evi'iuiiin was ge-

dacht aan eon arehief, doordien eerst he I plan geweesl was,

de waariieiningcn als aanhangsci van 1ml Jaarboek van hel

Meteorologiseh Inslilmil te doen uitgeven , een plan, <lat later

is opgcgeven, zonder twijfel omdat het rfoehnaliger werd

gevonden dat, evenals in versrhiilemlc Kiigelsche beziltingen

Batavia aan de Landsdrukkerij eene uitslekende gelegenheid

was. Behoudens enkele opmerkingen, ried genoemde Hoofd-

directeur aan, de voorstellen van Bergsua gaaf aan tenenien,

en wees vooral op de belangstelling , die buiten 's landsJ
door Bergsma nil te voeren werkzaamheden hadden opgewekl.

Vatten wij ons verhaal weder op. Daar Bergsma net 9§

bouw van hot Mijnwezen niet voor geschikt kon verklaren

om voor inagneliseh en meteorologiseh Observatorium te dienen,

werd in Juli 1804 besloten dat lie! gestichl zon worden op

een stuk grond in de kampoug Panaragan, behoorende lot bet

gouverneiuentsdoinein Bloeboer. Eene voorloopige besprekn|

en den Ingenieur voor Burgerlijke Openl.are Werkcn |
Bnilenzorg. die do srhetsleekeningen van Bergsma nader zou

ailwerken en een beslek en hegrootiug zou ontwerpcn: niaar

noch deze, noch twee opvolgers' brachlen de zaak een slag

verder. Bel schijnt dat geen der beide GouveraeuisGeneniatel

die in de jaren 1804-08 aan het bestuur waren, er aan ge-

dacht heeft, nit belangstelling in de opriebting eener welun-



laten varen, en het observatorium definitief te vestigen op

het terrein van het tijdelijk observatorium op Parapatan. Daar

nu sedert 1 Januari 1866 op dit erf de waarnemingen gedaau

waren, oordeeldc Bergsma het werkelijk voordeeliger , het

delinitieve observatorium er nu ook te stichten. ten einde

de waarnemingsreeksen ni^t at' te brekcn.

De wederwaardigheden , waarlcgeu ivkampt nioosl wordeit,

warm nog niet ten einde. Reeds toen er nog sprake van

was, het observatorium te Buitenzorg te siiehien . had 15i:io,s.ma

begrooting voor het bouwen dezer lokalen hodroeg niel minder

dan / 46000, terwijl voor den nankoop van hel huis en erf,

dat reeds in luuir was genomen .
/' 4/»()00 gevorderd werd.

.

De Raad van Indie, die zooals gebleken is, vroeger— op

een lid na — hare ondersteuning aan de voor>!<dlcii bol rrtloroJi-

het observatorium hail uesrlu.nken , werd llians door deze eijfer>

aLVesHirikl i'ii i.j) /.tjn ad\irs onderwierp de tioiivenienr-lieneraal .

Hpprrbesluur : niaar wees op een nader Hjgevoegden brief van

Bergsma, vvaarin deze verseheidene aanmerkingen . die op zijne

voorslellen gemaakl waren. weerlegde , en «gafais zijn bijzonder

gevoelen de wensrhelijkheid ie kennen . om den werkkring van

te behouden, <-n mitsdien hem de daarloe dienstige middelen

Het hlijkl hieruit dal de Heer Mijeb, die in den beginne

wellicht niet zeer ingenomen was met het kostbare plan,

Bergsma kon ook niet nalalen in hem den man te zien, wien

het niet te doen was om praalverlooning, maar die een goed

uitgewrerkt plan voorlegde, zonder te schromeii . ridderlijk voor

de hooge kosten uil te komeu.

Ongelnkkig trof het, dat de thans met hel Departement van Ko-

lonien belaste Minister 11. in: Waal weder meer door de geldelijke

npidVeriiigen dan door tie wetensehappelijke waarde der inrirhting



word gHrnnVn. Kent' missive, die allcs hehalve van levredenheiii

overde voorslellen eti werkzaamheden van Bebgsma getuigde , ging

den 27 st, 'n October 1870 nnar Batavia af. »Toen het Opperbestuur

nemingen , door vox Bomboldt bedoeld, was dil onder voor-

worden veroorzaakl .

stigen indruk omtrent de handelingen van Dr. Bebgsma. Hij

koopt in Engeland zulk een voomad inslnunenten , dal vele

mi na 10 jareu nog niel eens gebruikt zijn. Hel eigeulijke

doel der zending — he! nmler/oek der inagin'tiseln- \cv>, hiiii-rli'ii

op Java — is door Item ter zijde gesleld, hij veroordeeide het

work van anderen" , enz. euz.

Bij slolsom werd de (ioiiverneur-Generaal uilgenoodigd:

»niet aan de klimmende eiscfaen van Dr. Bebgsma toe te gevJ

genornene bescheidene proportion lerng le brengen."

rhen": »l)al de h.<



Hij moest oiilkennen dat hij de inagnelisrhe waarnemingen

vervvaarloosd had. >>Zijne Excellentie de Minister van kolonien

is van oordeel, dat ik het eigenlijke doel van mijne /ending,

hel onderzoek der magnetiscbe verschijnselen op Java, tot

dusver geheel ter zijde gesteld heb.

»Ik zal in de eersle phials nagaan . in hooverre het onder-

zoek van de magnet isehe \ersehijnselen op Java vroeger hel

eigenlijke duel van mijne /ending kan getmemd worden.

»Mij was lot mi toe nieis bekeod, betwelk mij hel regt

zon gegeven bebbea, mijn werl: zoodanig in te rigten, alsot

dat onderzoek het eigenlijke duel van mijne /ending was.

Your inijiie henneininii is er steeds spmke -eweest van hel

doen van niagnelische en melei>rnl<>gisrlie waarnemingen . /'Wi-

der dat aan hel eene gedeelte van deze waarnemingen de

voorrang boven hel andere gegeven werd. Tijdens mijne

licihM-iuiiiu is in
1

1 ook uiels in dien gees! medegedeeld. Uil

rologisehe waarnemingen. zoo;

»0ok in hel prngramm;i \ai

/aaniheden . opgemaakl door

in zijn rapport aan Zijne K\

nien dd. 6 October 181J7. woi

gewigt loegekend a Is aan hel

Na verder opgesomd te h

reeds sederl eenige

Hkim.sma aldns: Ho



is dal ik , om die opneming good to kunnen doen , eersl ecu obser-

vatorium noodig I1H1. \vaar dc vcrauderiiigen van het aardmag-

netisme voortdurend worden vvaargenomen. Dit is noodig om de

op verschillende tijdstippen gedane waarnemingen te kunnen

corrigeeren voor dagelijksehe ,
jiiarS

i

j ksr he . scrnlaire en onregel-

matige veranderingen en h1 die waarnemingen tot een zeUden tijd

te kunnen herleiden. Indien ik nu met die opneming begonnen

was, voordat ik een behoorlijk cent raal observalorium had, zoo

had ik later, nadat ik een observalorium gekregen zou heb-

ben, al dat werk moeten overdoen, en dan zouden al de door

het vroegere werk veroorzaakte kosten gebleken zijn eigcnlijk

nutteloos geweest te zijn. Zoo lang ik dusgeen obsenaloriiim

had, zoodanig ingerigt als een renlraa! ohserval.nrium van eene

magnetische opneming moet ingerigt zijn, maar er nog kans

bestond, dat ik er een zou krijgen, geloof ik dat ik verkeerd

zou gehandeld hebben , indien ik met de magnetische opneming

van Nederlandsch-Indie begonnen was.

»Bovendien laat het personeel van bet observalorium, zooals

bet tot nog toe is, niet toe dat ik mij langer dan eenige

dagen er van verwijder. Het personeel beslaat uit inlanders,

en hoewel ik moet erkennen , dat zij onder iiiijii loc/igl zcer

goed werken, zoo is het toch onmogelijk bet observatorium

voor langen tijd aan lien alleen over te laten. Indien ik dns

een begin had gemaakl met iW magnelische (»pneming van

Java, zoo zoude ik om een gebrekkig werk te doen, hetwelk

ik toch later weder bad moeten overdoen, het werk van het

nbsenalorium verwaarloosd liebben. Ik geloof niet dat bet

verstandig zou geweest zijn , indien ik zoo gehandeld had" (>).

Verder nog, sprekende van de waarnemingen op de sta-

tions buiten Batavia

:

.n.l.h.lk.



»De Heer Buys Ba

ftcier van gezondheid of ander j.

dat de stations van tijd tot tijd

inlanders in plaals van nmlerollieieien zal we] geene verme

(leringr van iiilgavcn Ion gevolge kuuiicii helihen. He I gnv

onderecfaeid ligt in de wijze van inspecteren van de statio

Nn beweer ik dat het onmogelijk is tegelijk behoorlijk

werkzaamheden van Directeur van een magnetisch en me

ver van elkaniler vrrwijnVnl lii^ennV stations te bczoeki

En locli die inspectie is noodig, enz.".

Nog meer punten van dergelijkcn aard werden door Bergs

is hel voorlonpijr :i clil erweir hel doen van

logisrhe waanieming.m op a Ddere punten van den

Ik geloof niet dat <1;umloor . le wetensahappelijke w;

de zaak veel zal r< rmin.len 1 worden . Later, wa

mngnelisdie opneinin- afgelonpen zal z ijn. zoude me

doen van mcJ<*<n-o!t»»-i-;rhe wan

den Archipel kunnen i overga an, eu d

vermeerdering van h el weteiusrhappei ijke personeel

observalorimn n ii» zijn".

Na opirieuw bij \ ersrl.iHei mx in behan<

oprirhtin.r a!s Aval ,1

te zij... ging hel v<ilrt'l'!! l.lli.MlW (I en :;•"" Decern

naar Nederland.



Inmiddels was wclcr ecu ander Imolil nan lid Deparlement

van Kolonien gekomen. De Heer Fransen van de Putte,

hoewel er tegen op ziende, de aanzienlijke som die gevraagd

was, op de begrooting van Nederlandsch-Indie te hrengen,

was blijkbaar gunsliger voor het ontwerp gestemd , dan zijn

voorganger 2% jaar geleden.

Nadat opnieuw door den Hoofddirecleur van hel Meteorolo-

gisch Instituut in een krachtig advies aangedrongen was,

de door Bergsma ontworpen plannen tot aanbouw van een

m/m observatorium l
e klasse te Batavia aan te nemen , en slechts

onder reserve eenige opmerkingen gemaakt waren omtrent

mogelijke bezuiningen, word bet ontwerp naar Indie lerug-

gezonden, met aanschrijving er alle Itezuinigingen in te bren-

gen die mogclijk waren : onder welk beding alleen het voor-

nitzieht op eene verwezenlijking gegeven werd. Zooveel dil

doenlijk was werd bierin door Bergsma voldaan , en het resul-

taat was, dal eindelijk op bet einde van 1877> door den

Minister van Kolonien aan den Gouverneur-Generaal kon ge-

scbrevcn worden : »dat de Wetgevende Macbl de Ibndsen voor

bet magnetiscb en meteoroJogisch observalorium had toege-

slaan, en dat er in het volgend jaar met de voorbereiding

lot bet bouwen kon begonnen worden". Toen ik Batavia in

Augustus 1875 verliet, waren eeii aantal materialen op het

erf op Parapatjin bijeengel)rachl , eenige boomen gekapt , inaar

ver van de waarheid al" zijn, als men aanneenil dal er, nadat

het gesprek van Alexander von Humboldt met den Heer

Pahud had plaats gebad , 20 jaar inocslen verloopen eer bet

3feteorologisch en Magnetisch Observatorium te Batavia ver-

rezen was.

Waaroin, kan men vragen , heeft het zoo lang geduurd

,

eer er van de verwezenlijking van hel eens opgevatte plan

sprake was:" Is Indie of Nederland daar de scliuld van'

Ik gehoof deze vraag aldus le nioflcn beanlvvoorden: de

miifirli|klifden , die aan de slichting van hel Maynrlisi-li



on Meleorologisch Observatoriuui in don wcg hebhen ^eh-en .

zijn ilii.ii'iinn l«w le sclinj\.'ji . dal in .Vdrrhmd de geldelijke

gevolgen niet klaar en duidelijk , voor zooveel mogehjk, aan

de Regeering zijn blootgelegd. Toen Bebgsma naar Indie

verlrok, was deze gewichtige aangclegenheid slechts zeer ter

loops behandeld; van daar lie! herhaalde terngkomen op de

zinsnede, in de eerste missive van den Minister Rochussen

vnorknmende, da I liij niel ongenegen was de zaak le bevor-

deren, »mits zij tot geene nieuwe belangrijke uilgaven zon

.unhiding geven", van daar ook bet herhaalde beroep opeene

uiting van den Hoofddirecteur van bet Meteorologisch Insti-

tuut, »dat twee ijzervrije vertrekken van 40 vierkante meters

oppervlakte voldoende zouden zijn," waarmede natuurlijk alleen

bedoeld kunnen geweest zijn , — zooals Bergsma genoodzaakt

was aan te toonen , — de vertrekken voor de magnetische

\ariatie-instrumenten, dus zonder de vertrekken te rekenen,

iKMidig voor een meteorologisch nliscrvuhuimi) van de eerste

soori, (dat wil zeggen waar van alle verschijnselen uurwaar-

nemingen gedaan worden , voor de zelfregistroerende magne-

fhche inslrnmenten, voor bet bewaren en bereiden van het

photographiscb papier en het onlwikkelen der photographien

,

van al welke vertrekken bij hel neersclinjvon dier zinsnede

nog geene sprake was.

Het is jammer dat men in Nederland den gang van zaken

in Indie niet beter vooruitzag; men had blijkbaar niet over-

wogen , welke gevolgen aan de verwezenlijking van het voorstel

van Humboldt ve.rbnnden waren. De vraag, in den eersten brief

van den Minister aan den Hoofddirecteur van bet Meteorologisch

Instituut gedaan, betrof, wel is waar, »de kosteu der instrn-

menten," niet van het gebouw ; maar reeds in den brief van

Humboldt werd van een mcfmrolivfisrh ru mtttfiiclisvh shtliun ge-

waagd, dat tocb niet in de open Unlit kan gevestigd zijn.

Het ware wel wensehelijk geweest dat de Minister hierop

opzettelijk opmerkzaam gemaakt was, en veel zou voorkomen

zijn, indien ook was medegedeeld geworden, dat de vermeer-



ilciin- der instrumenten en het aanschatien van zelfregistree-

rende magnetische werktuigen ook noodzakeiijk vermeerdering

der nnodige lokalon ten gevolge zou hebhen.

Het is te hopen dat de geschiedenis van de moeielijkheden.

die ISiiii.sMv ondervonden, en door zijne onverstoorbare kalmte

en volharding, zijn dnidelijken en i»vei'lui-i'ii(lcn bewijslranl .

eindelijk overvvonnen heeft, eenc les zij voor het vervolg,

wanneer er weder eens sprake is, in onze overzeesche bezit-

lingen eene wetensrhappclijkr uii irliiing te stichten of een

wetenschappelijk doe] te bereiken.

Men denkt zoo licht: »dat zal in Indie wel te recht komen
,"

maar J"gon dat de overwegingen , die aan bet oprichten eener

nieuwe zaak inoeten voorafgaan , in Indie tot rijpheid geko-

men zijn, moeten zij eene reeks bureaux doorloopen, wordeu

zij van a'.le U

;

l n : • 1 1 h-'kekm en li.-iins-iIc-.-M , en lie! duurt ge-

niiinen lijd eer zij naar Nederland terugkeeren , terwijl er

dan, bij onze soms snelle wisseling van Ministeries alle kans

is, dat er een ander Minister aan hel hoot'd van hel Departe-

Daarbij komt , dal in Indie zeit' iiieuigniaa! helniel'ten ge-

niet altijd door het Opperbestuur voldaan vvordt; en dat

daardoor uitgaven , op last van het Opperbestuur te doen

voor eendoel, waarvan liel nn! of helang verder verwijderd ligt

.

moeilijk de sympathie der Indische ambtenareu, allhans der

wetenschappelijk minder <uil\vikke!de, kunnen wegdragen.

Hoe schijnbaar veeleisehend Bergsma voor het Observatn-

rium was, de indruk, dien liij op de ambtenaren maakte, met

wie bij dikwijls in aanraking kwani, was nilennate gunstig'

De (ieogiaphisebe Dienst ressorteerde onder het Marine-Depar-

femenl . en daar vvenlen dns de voorslellen van Bkhgsma

hehandebl. Onder de vlootvoogden , die gedurende al dien

lijd aan hel hnofd van bet Marine-Depaitement stonden , was

er geen een, die niet altijd Bergsma's voorslellen oudersleuu-



de; hij was er bekend als iemancl die wist, wal hij wilde

en wenschle , en daarvan ook niet af te brengen was. Daarbij

boezemde zijne werkzaambeid eerbied en vertrouwen in. Men

wist dat hij zich gebeel aan zijne taak wijdde; de Javaansche

observatoren , die in geregeldc beurten , bet gansche elniaal

door, de nurwaarnomingrn a, in ! Ikiii mhik! «m- . psvclinunfler .

barometer, regenraeter en decliiiatorinm deden , werden door

hem geheel opgeleid , hij leerde ze sehrijven , lezen en voor-

zoover noodig rekenen. Op reeepties, waar de avond met

gezellig onderhoud, kaartspel of muzijk werd doorgebracht

,

zag men hem voor zijn huwelijk zelden (*), na zijn buwelijk

in het gebeel niet meer. Mij heeft hij toen zelf medegedeeld

dat hij zich alleen terugtrok omdat hij zijne avonden moest

gebruiken , zoovvel 0111 door lectuur zijn vak bij te houden

,

als voor de berekeningen , die noodig waren voor het her-

leiden en bekendmaken der Waarnemingen , het gereedmaken

der kopij en het corrigeeren der diukproeven. Immers reeds

in het eerste deel der door hem uitgegeven Observations

made at the Magnelical and Metcoroiniiinil Uhsrrrainnj at Bala-

ria werden behalve de aflezingen van standaard-thermometer

en barometer, van windrichting en windkracht, van de hoeveel-

licid regen, en den natten en dn»gen Ihermumeler, ook de

betrekkelijke vochtigheid der Unlit en de spanning van den

waterdamp, (die beide berekend moesten worden), van uur tot

uur, gedurende de jaren 1866, 67 en 68 vermeld, en zoo-

wel de dagelijksche gemiddeldcn als ile maandelijksche ge-

middelden voor hetzelfde nur, van al de meteorologische

grootheden medegedeeld.

Dit eerste deel verscheen in 1871 en bevatte niet alleen

de waarnemingen van 1866, 67 en 68, maar bovendien eene

volledige bewerking dezer waarnemingen. een onderzoek naar
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de formules, die voor elke maaml de bannm lerdrukking aan-

geven , zoowel in functie van den middelbaren als van den

waren tijd, eene bepaling van de oogenblikken
,

(al weder

naar deze beide tijdsoorleu gerekendj , waarop in elke maand

de barometerhoogte aan de middelbare van bet elmaal gelijk

was, verder een allerbelangrijkst onderzoek van het atinos-

pherisch maan-gelij !•* Ilalnvia. waarvoor eerst de barometer-

slanden voor al de maan-iiren . gedurende die drie jaren moesten

berekend vvorden, niaar dal gelnkkig die moeite wel beloond

heeft, zooals u alien bekend is; immers het resultaat van

dit onderzoek is in het 5d,! deel der *2dt' reeks der Verslagen

en Mededeelingen opgenomen.

Even grondig vverden de overige eleinenten behandeld,

namelijk die, welke op de teiuperatiuir en de voehtigheid der

lucht, de deelinatie, inclinatie en de hori/.ontalc kracht van

het magnetisme betrekking hebben.

Het tweede deel der Observations verscheen in 1875, en

bevatte de waarneraingen van 1869 tot en met 73. Daar de

stichting van het defmitieve Observatorium nog onzeker was,

onthield Beri;sm\ zirh daarin nog allijil van een gesrhied-

kundig verhaal orntrent de inrichting, waar hij arbeidde.

Maar hel derde deel. dal in December 1878 vollooid was.

werd door eene voorrede voorafgegaan , waarin Bergsma met

de hem eigene kortheid en zakelijkheid mededeelde, welke

moeielijkheden hij had te doorworslelen gehad , en zijne vreugde

betuigde over het eindelijk bebaalde sncces. Ik reken het

pliehtmatig de volgende zinsneden nit die voorrede aan le lialt'ii

:

»The principle upon which I he Balavia Observatory was to he

organized, being still a matter of discussion for Government

when I published my tirst volume of observations, I thought it

belter then, not to enter into any details concerning it. Now,

however, the question having been decided, and the Obser-

vatory having been built, I feel at liberty to say a few words

about its history. Al the same lime I wish to fulfil now a

dulv which I have been obliged lo defer loo long, the duly



of expressing my most hearty thanks to all those who have

assisted in any way in the foundation of the Batavia Obser-

vatory ;
— to the Royal Academy of Sciences of Amsterdam .

who so effectually supported von Humboldt's suggestion; —
to Professor Buys Ballot, the Director of the Royal Dutch

Meteorological Institute of Utrecht, who first made a detailed

plan to give execution to it; — to the Kew Committee and

to the Staff of the Kew Observatory, at which Institution

1 found ample opportunity I'm" studying terrestrial magnetism

and meteorology ; — but above all to General Sir Eduard

Sabine , who did all he could to promote my object , and who

placed with the utmost kindness his great experience in

magnetica 1 research at my disposal.

On account of the great delay, which by unforeseen cir-

cumstances the building of the Batavia Observatory experien-

ced, I have been unable to fulfil entirely the expectations of

those who so kindly lent me their assistance when I was

preparing for my undertaking. But the principal object

,

for which I went to India , has been attained. The work

done at the temporary observatory, however little it may

be, hiis. I Holler myself. afforded ,-imple proof for the great

this country may render to Science, and for the future, the

study of terrestrial magnetism and meteorology in the East

Indian Archipelago has been founded on a solid basis by the

erection of a Central Observatory at Batavia, provided with

the best instruments now required by Science" (*).

Dit derde deel bevatte uurwaarnemingen , enkel van de

jaren 1874 en 187o, maar bovendien eeue grondige hewerking

lurende de 10 jaren 1866—



Tot het jaar 1874 had .Bergsma steeds alleen al het werk

gedaan, dat aan het bestuur der indenting verbonden was.

Toen eerst werden een Onderdirecteur en een Europeesch

rekenaar toegestaan. Drie jaar lang, van Mei 1874 tot Mei

1877 werd de betrekking van Onderdirecteur waargenomen

door den Luitenant ter zee L. Backer Overbeek , to! de ;<an-

komst van den expresselijk tot Onderdirecteur henoemden

Dr. J. V. van der Stok, die zich te Utrecht en in Engeland

bijzonder voor zijne taak had bekwaamd.

Nog twee deelen van de Observations mocht Bkrgsma in het licht

zenden. Het 4e deel bevat de meteorologische waarnemingen van

1876 , 77 en 78 , en de afleiding der raiddentallen en verdere be-

working van al de waarnemingen, in de lojaren 1866—78gedaan.

Het 5e deel evenzoo de meteorologische waarnemingen van

1879 en 1880, en de bewerking van al de waarnemingen,

in lo jaren (1866—1880) gedaan.

De magnetische waarnemingen werden in Augustus 187ii

al'gebroken. Bergsma, die dit in de inleiding tol hoi dordo

deel der Observations vermeldt, geeft er de reden niet van

op. Hij was van plan ze , na de kornst van Dr. van deb

Stok, met de zeliregistreerende instrumenten voort te zctten:

maar hoewel deze zich te Kew met de bewerkingen had

vertrouwd gemaakl mn liel papier !<• Iiorciden en to ontvvik-

kelen, werden te Batavia niet anders dan onvolkomene resul-

taten verkregen. Te vergeefs werd een photograaf van beroep

aan het observatorium toegevoegd , te vergeel's inliohiing g*'-

vraagd aan het observatorium te Calcutta; de toevoeging,

op raad van den Heer Blanford van een weinig rilrocnzuur

aan het ontwikkelingsbad . verbeterde den uitslag niet. Te

Bombay srhccii incu golukkiger te zijn. Bergsma raadplt'o^lt'

don Direclcur Cuambeiss. on ontving den raad, het gevoelig

gemaakt papior. voordat hot opgohangon word otn te drogen,

een paar minuten in eene zwakke oplossing van tannine te

laten verblijven. Dit was het laatste, wat Bergsma in de

voorrede van het V/' deel der Observations vermeldde.



»I placed Mr. Chamber's links ink ibe bands

tographer. who is now trying to apply the a

introduced by Mr. Chambers. My hearty wish is that he

may he successful and that the Batavia Observatory may not

be obliged to give up photography as a means for recording

the changes in terrestrial magnetism.

The difficulties experienced with the photographic process

is the reason why no magnetical observations are. published

in this volume. I hope the next volume, published by the

Itatavia Observnkry, will again contain magnetical observa-

tions. The publication of that volume will not, however,

be superintended by me, the state of my health after a

sojourn of twenty successive years between the tropics obliging

me to return to Europe next month. I return my most

hearty thanks to the many scientific men and irist it ill ions

who have shown an interest in the work of the Batavia

Observatory and T trust that this interest will not diminish

in future, convinced as 1 am that a longer continuance of

the observations at this Institution cannot fail to increase

the value of their result."

Behalvc de waarnemingeti le Batavia, slond ook in het pro-

gramma, dal er meleorologischc waarnemingen buiten Batavia,

op een aantal plaatsen in den Archipel zouden gedaan worden.

Den vroeger door den Chef der Geneeskundige Dienst Wassink

ingc\oerdeii maalregel, de waarnemingen zonder de minste

belooning aait Ollicieren van Cezoiidlieid op it- dragen, keurde

Bergsma te recht af. Beeds bij de eerste briefwisseling , die

de Heer Boys Ballot met den Minister over die waarnemin-

gen voerde, zeide bij dal zij dikwijls de sporen droegen, niet

verlrouwbaar te zijn. Indien stalen te Batavia inkomen,

waar ook de 7>V la April is ingevuld (hislorisch), dan is

twijfcl ook geoorloofd. Van algemeene bekendheid was het

dan ook in Indie, dat die waarnemingen meestal niet in ernst

gedaan werden , maar ook de uitzonderingen waren be-

kend; zoo wist ieder, die te Buitenzorg woonde, met hoeveel
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zorg de Officer van Gezondheid Swart di

behartigde, tot de uurvvaarneiningen gedurendeecn vol etm.ial.

die op gezetle tijden waren voorgeschreven. Hoevvel de

mindere zorg, waarmede de meeste Officieren van Gezondheid

deze opdracht hehandelden , niet goedgekeurd kan worden

,

is er toch veel tot hunne verontschuldiging bij le brengeu.

Behalve dat zij voorzeker het nut der waarnemingen , driemaal

daags te nemen, niet inzagen, moet niet Yergeten worden

dat het bezwarende van de door den Chef gedane opdracht

niet zoozeer lag in de nioeite van het aflezen der instrumeii-

ten, als in het onvereenigbare met de betrekking van oflicier

van gezondheid, — die altijd ook bezwaard was met parti-

kuliere praktijk . m howndien dikwijls belast was met de

vaccine in de geheele resident!! zijner inwoning , — om op

bepaalde nren van den dag op de plaals terug te zijn, waar

de meteorologische instrumenten zich bevonden. Bergsma was

van oordeel , dat het veel meer helpen zou , van een willckeurig

aanbod van partiknlieren gebruik te maken , mits men ook

zorge dat de vrijwilligers ten minste eenigermate de vruchten

van hunne medewerking onder de oogen krijgen. Dit beginsel

werd het eerst ten grondslag gelegd bij de regenwaarnemingt

"

die in 1879 werden gedaan en wel op 124 plaatsen in den

Indischen Archipel , waarvan 76 op Java , 3 op Madoera , 26 op

Sumatra, 8 op Borneo en de overige 11 op de kleinere eilandefS

Zij, die zich met het aanteekenen der hoeveelheid regen

wilden belasteu , en deze is het voornaamste meteorologische

element in onze O.-I. bezitlingen, verkregen van Begeerings-

wege een regenmeter , naar een vast model door den Heer

Ollaxd te Utrecht vervaardigd. Ieder waarnemer is vrij in de

keuze van zijn waarnemingsuur , hij kan dus het uur kiezen.

dat voor hem, in verband met zijne bezigheden en leefvvijze,

het minste bc/.waar oplewrl. Zoovt'id mogelijk moet dit uur

dan behouden worden, en moet iederen dag de gevallen regen

gemeten worden , maar afwijkingen zijn veroorloofd , mits men

ze maar aanteekene.



Maandelijks worden de aanfeekeningen naar Batavia opge-

zonden, en daar verzameld en in een bijlage van de Javasche

Couranl gedrukt, en ieder der waarnemers ontvangt van den

geheelen staat, waarifl limine namei ook rermeld zijn, een

afdruk.

Deze inensclikuiidige maalregelen hehben hlijkbaar doel

getroften; het heeil geene nioeile gekosl hel aantal waar-

nemers nog meer te vermenigviildigen . en reeds raeer dan eene

bezending regenmeters is dus naar Indie al'gezonden : thans

staat er weer eene van •'><> sinks liij den lleer Ou.a.\d gereed.

Op 51 December 1881 waren er 11H slations. waarop ge-

regelde regenwaarnemingen plaats badden. Het behoeft geen

betoog, dal eerst door deze waarnemingen eenige jaren aeh-

lereen op zooveel plaatsen mogelijk vol le honden er sprake

kan zijn van kennis van hel klimaal van Nederlands. h-Inilic

,

Of het plan is, later hieraan ook waarnemingen van den

thermometer loe le voegen . is mij niel liekend.

Ook de aardbevingen in den Indisehen Vivhipel, waarvan

wel, volgens een bestaand voorselirii'l , door de Ue*identen

aan de Uegeering lienYhl gegeven wordt , doch die vroeger

niet werden hijeengevoegd . Irok Bergsma zirh aan. Sedert

1867 gal' liij er jaarlijks eene iijst van. die in hel Natnnr-

kundig Tijdschrift werd bekend gemaakl.

Nog een onderzoek van Bergsma mnet ik bier vermelden

Gedurende de zonverdnistering van 22 December 1870 wer-

den in Italie magnelische vvaarneniingen gedaan , die volgens

eene mededeeling van den Heer Diamilla-Muller aan de

Akademie van Wetenschappen le Parijs tot znlke belangrijke

nitkomsten omtrent den invloed der zonsverdnisteringen op

tie verseliijnselen van het aardmagnelisine leidilen . dat Bergsma

begreep, de gelegenheid om dit pnnl gedurende de zonsver-

dnistering van 12 December 1871 oj» Java nader le onder-

zoeken, niel te inogen laten voorbijgaan, te meer daar de

gang der inagneetnaald daar in den regel veel regelmatigef
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is dan in meer van den equator verwijderde streken , en dus

eene buitengewone storing, daarin door een verschijnsel als

de zonsverduistering veroorzaakt, daar ook waarschijiiiijk ue-

makkelijker aan te toonen zou zijn dan elders.

Dit onderzoek van Bergsma, da I. in hoi Naluurkundig Tijd-

schrift. van Nederlandsch-Indie is hekend gemaakt, is een

model van kritisch onderzoek. Zoowel te Batavia, waar de

eklips nog partieel, als te Buitenzorg, waar de eklips gedurende

bijna 5 minulen totaal zou zijn , werden gedurende eenige

dagen voor en na de eklips, van des morgens 8 lot des

namiddags 1 uur, elke ;> minulen de declinatie der magneet-

naald waargenomen : te Bnitenzorg door Bergsma zelven , te'

Batavia door den l
sN>n Javaansrhen assislenl; bovendien werd

de waarneming ook gedaan te 7 uur 's voormiddags, en le

2, 5. 4 en l> uur 's namiddags. Op die wijze kondeu de alwij-

kingen, gedurende den dag der eklips gevonden, vergeleken

worden bij de afwijkingen, die de voorgaamle en volgemlr

dagen vertoonden, en om die vergelijking zoo zuiver mogelijk

te doen zijn, werden ook al de waarnemingen bcvrijd van

den invloed der maan op de declinatie, een invloed, die in

December jnisl hel aanzienlijkst is.

Het resultaat , op die wijze door Bergsma verkregeu , was

negatief, dat wil zeggen : er was geen duidelijke aanwijzing

van een invloed van de eklips op de deelinalie di-r ma<:neei-

naald. Het merkwaardigste van zijn onderzoek was dat hij,

zoodra bij de door hem nil Europa besteldc verluntleiiau

van Diamilla-Muller ontvangen had, de zonderlinge resul-

taten van dezen waarnemer aan zijne te Terranova gedane

waarnemingen zelve toetste, en al spoedig vond dat het ge-

waande resultaat daaraan toe te schrijven was, dat Diamilla-

Muller de waarde der schaaldeelen van zijn magnetometer

onjuisl had besehreven , een verkeerd gelal voor de veramleiini:

der deelinnlie le N;ipels had aangegeven, en verder op zeer

onoordeelkundige wijze zijne ge\olglrekkingen had genoinen.
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Hoevvel Bergsma afgezonderd leefde, dat wil zeggen. uilerst

weinig deelnam ami hel gezollig verkeer, was hij nochtnns wei te

vinden als hij nut tig kon zijn. Jaren achtereen was hij lid der

commissie, voor het afnemen van het examen A voor Indisrhe

amlilenaren . Inter hel eimievanieii der [hmgere Burgersrhool

.

ook genaamd (ivninasimn Willein III: sederl .luni 1870 was

hij een ijverig lid in het Collegie van Curaloren van dat Gym-

nasium. Hij was ook lid van de Direclie der Natuurkimdigr

Yereeniging . \v;i;ir hij meuigiiiaal hel vnurziliersehap hekleedde

en enkele malen wetenschappelijke voordrachlen hield.

Toen, als ik wel hel), de Maatschappij van Landhouw en

.Nijverlieid hesloten had, eene ienlnMiislellinu van planten te

nrgailiseeren . z<Hi de gewunc loop geweesl zijn eene eunilllissie

te henoemen, aan wie hel srhikken der ingeznmlfiii planten

kon worden toevertrouwd. Men hedaehl zich eehter dat er

zieh iemand le Balavia hevnml . die under pianlen was opge-

groeid , herinnerde zieh hel kenrige \nurkonien van den tuin

vi'm'h' hel huis np I'arapalan . hemu'imle -eene euiiiinissie . maar

verzoehl Bkkgs.ma . zieh niel die laak le hclasten.

voile, door Baden Sai.eu gehouwde, zaal in den Planten- en

Dieivnliiiii . des morgens woe- hegal* hij zich daarheen , en

nadat hij den ganschen dag onvermoeid had doorgebracht, was

"s namiddags . legen hel gewone uur. waarop de inwoners en

iiiwiMinslers van Balavia zich dour ecu rijtoertje van de hitte

des daags verpniizen. de zaal in een aanlsch paradijs herschapen.

De woorden, die ik zooeven nil de voorrede van het >" deel der

"Observations" aanhaalde, zijn de afsrheidswoorden van Bergsma

geweest

.

Reeds voor eenige jaren was zijne gezondheid gesrhokl .

gedeeltelijk door het klimaal . maar de kiem van zijne onge-

sleldheid was loch gelegd door de wedervvaardigheden , die

hij undervnnden heel'l. Aanhoudende miskenning te onder-



is

vinden, telkens als hij meende dat de zaak van het Obser-

vatorium gewonnen was , moest ook zijn zenuvvstelsel aan-

tasten, al scheen het nog zoo sterk. En hoewel daarin later

\rr|)ficiiiiii k\\;iin. ii'u\ii zijne gezondheid toch een paar jaar

geleden weder achteruit en inoest hij er erustig aan denken

een tweejarig verlof tot herstel van gezondheid aan te vragen.

In April jl seheeple hij zich naar Nederland in, niaar het

was hem niel gegeven het vaderland le hereiken . Hij over-

leed in de Koode Zee in het hegin van Mei.

Zijn verlies is groot, zoowel vonr de welensehap, die hij

zeker nog vele en goede dienslen hewijzen kon, als voor zijn

gezin, dat, hehalve nit zijne echtgenoote, uit eene voordochter

en ee"n zoon hestaat , heide nog op een leeftijd , waarop de

leiding van ecu vader niel onverschillig is.

En mi, Mijne Heeren . is inijne laak volhrarht. Ik inoel

niij veronlsrhuldigen. dal ik owe aamlarhl sums met zaken

heh hezig gehonden, die op het eindlol van het Magnetisch

en .Mi'h'Drnlogisfl) ( Mtst*i-v;ilnriiim gern in\l<»ed u'ehail hebhen

.

inaar had ik dil nagelalen, ik /on u een onvolkomen beeld

geschetst hebhen van den slrijd . dim Hkiscsma geslredrn

slagen : inaar hel is zeer begri)peli|k dal men zich hier I**

lande geen denkbeeld kon vormen van hel oponthoud, dal

hij daar ondervond : niel alleen later, loen er kwestie was

van het definitieve observatoriiim . inaar korl na zijne aan-

komst, totdat hij kon beginnen.

Hij, de ijverige, werd verdachtvan traagheid; hij , de vijaud

van alle praalvertoon , werd beschuldigd van weelderiuheid.

Noch die verdenking, noch die besrlmldigiiig waren gegrond.

Het Magnetisrli en MHeomlngisrh Ohsrrvalorinin heell met

Bergsma tnoelen vnnvn <rn langcn strio/i/le for life, waarvan

de uitslag, al is bet niel in den zin , dour Dahwin hedneld .

fiiidflijk is geweesl een survival of the fillrsl.



B IJ L A 6 E A.

Brief van Alexamh-i; yon Humboldt aan den G<

Generaal C. V. Pahcd.

Un rapporl Minimi Ar* ciironslanees parlieulieres qui mil

favorise un projel que j'ai congu en 1820 el que trois

Gouven.eiuenls mil mis en execution, suffira pour en faire

l'Oural, a l'Allai el a

Novembre 1829. corabi

himi !c cliiiix tics cultures i'sl lit'' ;i IVlude tl(! la con

slalimis maijueliques el inclcurnli^iqiics depuis la M<

el Archangel, jusqu'eu Crimee el an Caucase, <]

Cotes de la Ballique jusqiiYi IV-kiu^ el a Sitka da

rique, deux endroils ou a ma priere I'Kmpen'iir

1831 fait conslruire ties observatoires mai:iielique>



a Madras, Singapore, Simla, (an pied de l'Himalaya) , a la terre

van Diemen , a Aden dans la golfe Arabiqne et a Toronto

dans le Canada, 11 stations munies d'oliservatoires et d'in-

struments de declinaisons horaires, d'inclinaison , d'appareils

pour mesurer l'intensite magnetique, de baroinetres , tbermo-

metres et psycbromctres , mesures d'eau lombec du ciel , de

construction sembjable pour faire des observations simul-

tanees et controler les perliii'balions exlraordinaires que je

designe par le nom d'orages magnetiques. Le Colonel Sa-

bine, Se"cre"taire de la Soeiele llnyalc de Lomlres. celebre par

ses travaux dans ('expedition de Parry mii Pole Nord el par

son expedition pour determiner la longueur du Pendule de-

puis le Groenland jusqu'au Bresil, fut nomine Superintendent

of tbe Colonial Observatories. Les observations ne commen-

cerent cependant qu'cn 1840 au Canada et a van Diemen:

elles ont deja ete puldiecs , de mSme que celles de l'Asie

bor^ale russc en 12 a 14 gros volumes in 4°. — En 1844

j'ai obtenu de mon Gouvernement des stations meteorolo-

giques, de Memel au lib in, sous la direction d'un pbysi-

cien celebre, M. Dove, qui a agrandi en de beaux tra-

vaux mon systeme d'isothermes de lignes d'^gale cbaleur).

Nous avons aussi des stations magnet iques a Berlin, Bres-

lau, et Bonn. Je joins deux ca biers imprimes a cetle let-

tre, qui pourront suppleer aux notices bistoriques Irop sue-

cinctes que j'ai donnees ici. Dans la partie insulaire de

1'Inde qui avoisine le plus les regions soumises au Gou-

vernement General de Votre Excellence ^ entre Borneo, Celebes.

Sumatra, les Nicobares et les lies Becking [sic ground magnetic

survey a ete accompli de 1846 a 1849 par le Capitaine

Elliot, pour determiner la position de l'Equateur magnetique,

de meme que des lignes isogones. isoclines , el dY-galc intensity

Mais le sejour de eel bonune babile (des Madras Engineers

n'a pas servi a fonder des etablissements permanents.

J'oserais proposer une seule station magnetique a Balavia

meme, ou dans un pavilion construit dans les environs et



dans lequel le cuivre remplace le fer. Les stations mete-

orologiques scraienl a Batavia dans le meme edifice et dans

des parties de l'ile, surloul sur de bauts plateaux, dont le

rlioix pent rlre ronlie ,111 Doeleur .It m.ih u.\ , dont riininense

el inlelligenle arlivile ;i deja repandu l;inl de lumirre sur

la climatologie (thermique, baromelrique el psychromelriqui-

de l'interieur de Java , a diil'erenles hauteurs au dessus de la

nier, pour e'claircr la distribution grngrapliique des vegctaux

(Jukghuhn, Java, ed. allem. I, p. 270 , 280 , 344—405 , et 466.)

Les instruments meleorologiques, liien places a 1'ombre, doi-

venl etre soigneusement compares: pour etre utiles, il faut

que les instruments magueliques el meteorologiqucs soient

entierement idenliques aver ceux des stations anglaises, qu'on

observe aux memes heures et (quanl a l'unique station mag-

net iijiie que je propose a Voire Excellence), qu'on se serve du

meme noinbre de personnes sergcnls d'artillerie ou du corps

des ingenieurs ou jeunes eleves de la marine), qui observent

dans les stations de Madras, du Cap, ou de Singapore, pla-

ce 7° 14' au Nord de Hatavia el 3° 4' plus a l'ouest. Si

Votre Excellence daigne (aire presenter la lettre ci-jointe

que je laisse ouverte, a M. le Colonel Ednuard Sabike,

Superintendent of tbc Colonial Observatories, domicile a

Woolwich, mais venant presque Ions les 15 jours a Londres

au Secretariat de la Societe Royale, par une personne un

peu instruile en physique ou en astronomie nautiquc , soit

jeune ofTicier de la marine royale hollandaise, soit officier

iugriiieiir. mou illuslre ami le Colonel Saium: donnera les

conseils et les indications necessaires:

1° sur l'achat, le nombre et le prix des instruments;

2° sur l'emballage el le transport

;

5° sur la necessile des doubles pour pouvoir remplacer

surlout les instruments meteorologiques plus sujets a se briser

;



Woolwich, soil dans le be] observatoire magnetique de M

Lloyd a Dublin. Gette meme personne chargee de l'achat

d'apres les conseils de M. Sabine et familiarised avec l'usage

des instruments et le choix des heures , doit se rendre a

Batavia pour installer l'observatoire magnclique de Balavia,

lors meme qu'elle ne voulut pas y sojourner plus d'une an-

nee. Elle ne doit pas oublier de se faire pendant son sejour

en Angleterre un extrait du memoire du Capitaine Elliot:

^Magnetic survey of the Eastern Archipelago from Madras

to Sumatra ami llorneo ." renlcmic (Inns les Philoso/diieal Trans-

actions for 1851, P. F. p. 287 — 331, et d'acheter les

trois ouvrages in 4° d'une des deruicres amices tic Madras.

du Cap de Bonne Esperance et de Greenwich, pour les etu-

dier a bord. Je pense qu'il serait utile de communiquer a

la personne instruite qui doit etre mise en rapport avec le

Colonel Sablne et le Royal Astronomer a Greenwich, la tra-

duction de la lettre que j'adresse en ce moment a Voire Ex-

cellence.

a Berlin

,

de Votre Excellence le Ires humble

ce 15 Mars 1856. et Ires obeissanl scrvileur,

(w, q.) le Baron de Humboldt.



BIJLAGE B.

Brief van Alexander von Humboldt aan Colonel Sabine.

Mori cher et illusive ami!

J'ai eu l'honneur tie vous donner dans une lettre ante-

rieure la bonne nouvelle que le nouveau Gouverneur-lieiieral

des Indes Orientates N&rlaudaises a le projet de fonder a

Ualavia inonie une station magnet ique de doriinaisou horaire.

d'inclinaison et de mesure d'intensite), entitlement seinblable

a ee re*seau de stations que vous avez eu le bonheur de

fonder dans les deux hemispheres. Les observations faites

avec des instruments identiques doivent suivre les heures

que vous preferez. Apres les belles observations sur la po-

sition de l'equateur magnetiquc et de la direction des eourbes

isogones, isoclines et tie memo inlensile, lailes |iar le Capilaine

Elliot, de Madras a Sumatra, Borneo k Celebes, vousverrez

sans doute avec un vif interet s'etendre votre reseau de

Singapore a Batavia qui est de 701
/4 plus meridional et de

3° plus a l'Est; j'ai la satisfaction d'offrir a S. Exc. le Gou-

verneur-General , le chevalier Pahud, (ancien ministre des

Colonies et noble protecteur de tout ce qui tient an progres

de riulelligence), ces lignes a son passage par Berlin pour

Suez. Elles vous seronl remises pent -et re dans l'espace

d'un an par une personne inslruite, qui, d'apres vos con-

seils, nion cher ami, doit acheter les inslruinents de Mag-

net isme el de Metenrologie Barometres, Tliermomelres et

mesure de l'eau tombee du ciel), se familiariser avec leur

usage, s'il se peul sous les auspices de Mr. Aiky a Greenwich

ou chez vous a Woolwich et les installer Iiii-imuie a Batavia.
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naison absolue , vous conseillerez peut-etre aussi l'achat d'un

petit Theodolite on d'un petit cercle de Kater; tout ce que

vous preferez pour la reduction au meridien. On compte

etablir en outre 5 ou 4 stations purement meteorologiques

dans l'interieur de l'lle de Java sur de hauts plateaux donl

l'excellent naturaliste, le Dr. Juxguuhn a prealablement de-

termine la hauteur au dessus de la surface de la mer. II

est inutile de vous dire que les payements seront faits sur

les lieux. Je sais eombien je puis compter sur line bien-

veillance, dont vous m'avez donne des marques si touchantes.

Homme antediluvien je me demande si je serai encore parmi

les vivants quand ces lignes alfectueuses vous arriveront.

Millc hommagcs d'attache-

a Berlin meat inimitable

Ce 15 Mars 1856. (gel.) A. v. Humboldt.

to Vol. Ill of the »Magnetical and Meteorological Obser-

vations at Batavia".

In 1856 Alexander von Humboldt represented to his

Excellency the Governor General of Netherlands India, Ch.

F. Pahud, who on his way to India visited Berlin, of what

great value a magnetical and meteorological observatory at

Batavia would be for the promotion of our knowledge of

terrestrial magnetism and of the meteorological pheno-

mena between tropics. In a letter written in the same

year and addressed to the Governnieiii of Netherlands India,

Von Humboldt reiterated this suggestion, at the same time



showing the advantages which might accrue lo science by

the establishment of a magnetical and meteorological obser-

vatory in Netherlands India in connection with the observatories

already existing in British India and Australia.

This letter was favourably received by the Governor Gene-

ral and presented by bis Excellency to the Minister for Co-

lonial affairs at the Hague, who sent it for advice to the

Roval Academy of Science al Amsterdam. The Academy

strongly supported Von Humboldt's suggestion.

- The Director of the Royal Dutch Meteorological Institute

at Utrecht. Professor Buys Ballot, was invited by his Ex-

cellency the Minister for Colonial affairs to make a plan

for the magnetical and meteorological observatories in Ne-

therlands India. Professor Buys Ballot submitted in 1837

lo his Excellency the Minister a plan comprising: 1 st the

erection of a magnetical and meteorological observatory ad-

apted for hourly observations at Baiavia; 2nd the organiza-

tion of meteorological stations of the second order at a few

other places in the East Indian Archipelago; 3rt magnetic

survey of the Archipel in connection with the magnetical

observations at Balavia.

In 1859 I was appointed director of the magnetical and

meteorological observations to be made in Netherlands In-

dia, and was at the same time commissioned to study the

different systems of magnetical and meteorological instruments

then used in Europe, and to order those for India which

would be considered best to secure good results. I visited

the principal observatories of Europe and met everywhere

with the greatest readiness to support me in executing my
commission. This was especially the case in England. At

the Kew Observatory every facility was afforded me for stu-

dying the magnetical and meteorological instruments used there

and at the British Colonial observatories.

Funds for purchasing instruments having been placed most

liberally at my disposal by Government, I succeeded in



bringing together a very complete set of instruments for a

magnctical and meteorological observatory, principally com-

posed of English and German magnetical instruments—
amongst others the recently constructed, photographies^

recording magnetograph — and of selfrecording meteorological

instruments constructed in Holland after the principle oi those

then used at the Utrecht Observatory.

At the commencement of 1862 I arrived in India full of

hopes, but it soon became clear to me that their realization

would meet with considerable difficulties. The expenses for

the erection of an observatory had been estimated in Hol-

land much too low. Solid building required for an obser-

vatory , is very expensive in this country , and the staff of

an observatory has to be paid much higher here than in

Europe. The consequence was, that the plan for an obser-

vatory which I submitted to Government in the year of my

arrival at Batavia, was rejected, and that in the first years

of my staying in this country I could not succeed in ob-

taining the necessary funds for an observatory. The question

then arose whether it would be necessary to erect at Bata-

via an observatory adapted for hourly observations, whether

an observatory of [he second order, where obsenalious were

only made three times a day, would not be sufficient. I could

not agree to this, because such an observatory would have

no value at all in promoting our knowledge of lerreslrial

magnetism, whilst its value for meteorology would be only

a very limited one.

At last, however, I was fortunate enough to see my

views accepted by Government, and at the end of 1875,

nearly twelve years after my arrival in India, the necessary

funds were granted for building the Batavia Observatory,

for which I had presented my first plan to Government

shortly iil'tcr my arrival.



been sent to India. As soon as it became clear to me that

it would be extremely difficult to obtain the necessary funds

for building an observation . f suggested to Government the

idea of renting a house at Batavia and adapting this to a

temporary observatory. I succeeded in obtaining a house

extremely well situated for the purpose, in which I could

commence, on January 1
st 1866, hourly meteorological and

magnetical observations with a staif of Javanese assistants

who had been trained by myself to good observers and computers.

The system of hourly observations, I then began, has been

continued without interruption during thirteen years.

In 1871 I published a volume containing the observations

made at the temporary observatory in the years 1866, 1867

and 1868. Now I present to the public two other volu-

mes containing the observations made from 1869 to 1875.

Next year I hope to publish the last three years of obser-

vations made on the system introduced at the temporary

observatory. This system will be replaced in 1879 by that

of the newly built observatory, principally based on the use

of photographically and other self-recording instruments and

which I have no doubt will prove far superior to the old

The principle on which tin'. Batavia Observatory was to

be organized, being still a matter of discussion for Govern-

ment when I published my first volume of observations. I

thought it better then not to enter into any details concern-

ing it. Now, however, the question having been decided:

and the Observatory having been built, I feel at liberty to

say a few words about its history. At the same time I

wish to fulfil now a duty which I have been obliged to

defer too long, the duty of expressing my most heart y t banks

to all those who have assisted in any way in the founda-

tion of the Batavia Observatory :
— to the Royal Academy

of Sciences at Amsterdam, who so effectually supported

Vo.\ Humboldt's suggestion; to professor Buys Ballot, the



Director of the Royal Dutch Meteorological Institute at

Utrecht, who first made a detailed plan to give execution

to it; — to the Kew Committee ami to the slaif of the

Kevv Observatory, at which Institution I found so ample

opportunity for studying terrestrial magnetism and meteoro-

logy; but above all to General Sir Edward Sabine who did

all he could to promote my object , and who placed with the

utmost kindness his great experience in magnetical research

at my disposal.

On account of the great delay which by unforeseen cir-

cumstances the building of the Batavia Observatory expe-

rienced, I have been unable to fulfil entirely the expecta-

tions of those who so kindly lent me their assistance when

I was preparing for my undertaking. But the principal

object for which I went to India, has been attained. The

work done at the temporary observatory, however little it

may be, has, I flatter myself, afforded ample proof for the

great services which magnetical and meteorological observa-

tions in this country may render to science, and for the fu-

ture, the study of terrestrial magnetism and meteorology in

the East Indian Archipelago has been founded on a solid

basis by the erection of a central observatory at l.alavia.

provided with the best instruments now required by science.

The organization of meteorological stations at other places

in the Archipel will not meet with such great difficulties as

the erection of the central observatory ; the expenses will be

relatively small, and the observatory will afford ample op-

portunity for obtaining well trained native observers, able

to make the observations at the stations under the super-

intendence of surgeons of the Army or other Government

officers. A first step has already been made by the orga-

nization of a great number of stations spread all over the

Archipel, at which observations of the rain will be made

principally by surgeons of the Army and other Government

medical officers. On January 1
st

, 1879, these observations,



to be published regularly by the Batavia Observatory, will

begin at 95 stations of which 55 are situated on the island

of Java, 22 on Sumatra, 2 on Bangka, I on Billiton, 8 on

Borneo , 4 on Celebes , 1 on Amboina , 1 on Banda , and 1 on

Ternate, lo which slalinrts I hope 20 or 50 more wil be

added in the course of next year.

I have been unable to commence the magnetic survey of

the Archipel. At the temporary observatory there was no

room in which I lie m;iguo|ograph nuiM he placed, and as

long as this instrument was not in working order I thought

it unadvisable to begin the magnetic survey. But even if

the temporary observatory had afforded sufficient locality for

the magnetograph, it would still have been impossible for

me to commence this part of my work, for as long as I had

no other than Javanese assistants* I could not leave the

observatory. I, therefore, have been obliged to postpone the

magnetic survey, but I hope that ere long it will be named

as a part of the work done by the Batavia Observatory.

I will not conclude this without expressing the hope that

all those who take an interest in the study of nature, will

unite with me in thanking our lioveriiineiil for I he oppor-

tunity now so liberally allorded for studying the magnetical

and meteorological phenomena in the East Indian Archipelago.

Batavia, P. A. Bergsma.

December 1878.



BIJLAGE D. 0).

ANTWOORD OP DE VRAGEN , GEDAAN DOOR HEER R. IN

DEN JAVA-BODE VAN 4 DECEMBER 1869:

1°. Welke zijn de praktische uitkomslen en hct praktisch

mil van hct magnetiseh en meteorologisch Ohcrvalo-

rium te Batavia?

2°. Moet die inrigling om haar praktisch nut behouden

blijven?

5°. Wordcn '.* lands penningcn nutleloos weggeworpen nan

dezc inrigling ?

De eerste vraag luidt: welke zijn de praktische uitkomsten

en het praktisch nut van het magnetiseh en meteomlogisdi

Observatorium te Batavia?

lid onaangenaam geweest zijn

steller van die vraag tevens opgegeven had, wnl liij ond

praktische uitkomsten en praktisch nut verslaat. Sommigt

erkennen alleen dan, dat een inrigting praktisch nut heef

wanneer door het werken van die inrigting, hetzij direk

hetzij indirekt, meer geld geleverd word l dan de onkostt

van die inrigting hedragen. Andereu vallen lid cenigzii

rainier op en zien ook praktisch nut in uitkomsten, die zi<

niet direkt in geld lateu uitdrukken, die bij voorbeeld allei

dienen om den toestand van de maatschappij te verhelerei

of om de gevaren, die het menschelijk leven, hetzij do.

ziekte, hetzij door andere oorzaken bedreigen , minder



Ik ben zoo vrij aan te nemen, dat de woorden praktische

uitkomsten en praktisch nnt in den ruhneren /.in gennmcn

zijn, en moet dan zelfs op die vraag een negatief anlwourd

geven: de waarnemingen op het Observatorium te Batavia

gedaan, hebben tot nog toe geen praktische uitkomsten en

geen praktisch nut opgeleverd.

En indien mij vier jaar geleden, toen het geregelde werk

aan het Observatorium begon ,
gevraagd was: »znllen uwe

waarnnningen over vier jaren praklisrhc nitknmsten opgele-

verd hebben?" ik zonde geanlwonrd hebben: > waarsrliijnlijk

niet." En indien mij nu de vraag gedaan wordt : »zullen

zij dan nu over vier jaren praktische uitkomsten geven:'"

zoo antwoord ik : »waarschijnlijk niet." Wanneer znllen dan

nwe waarnemingen praktische uitkomsten opleveren, of zullen

zij het nooil doen? Daarop is iiiijii antwoord: die waarne-

mingen zullen eenmaal praktische uitkomsten opleveren en

wel dan, wanneer zij zoo lang zullen zijn voortgezet , dat

men door het bestuderen van die waarnemingen tot de ken-

nis van de welten der verschijnselen van den dampkrin^

alhier heel't kunnen komen.

Menigmaal zijn er klagten geuit, dat men niets vernam

van het werk, hetwelk aan het Observatorium gedaan werd.

Ik heb die klagten allijd stilzwijgend aangehoord, omdat ik

begreep, dat ieder, die bekend is met de methode der niete-

orologie, zoude inzien, dat zij onbillijk waren. Wanneer

men de meteorologische verschijnselen van een land zal on-

derzoeken, zoo begint men met zoo veel mogelijk geregdM

waar te nemen, en in den beginne behoeft men allien z^rg

te dragen, dat die waarnemingen zoo goed mogelijk gedaan

worden. Eerst nadat men gedurende een zekeren tijd heeft

waargenomen, kan men met goed gevolg een begin inaken

met het bestuderen van de waarnemingen , door ieder ver-

schijnsel afzondcrlijk te onderzoeken. Men begint dan met

na te gaan hoe de veranderingen , die wij in den dampkring

waariicmeti. zanienbangen met de veranderingen van den
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stand van het ligchaam, hetwelk de veornaamste oorzaak

van alle bewegingen in de atmosplieer is, dat is met de

\erauderingen van den stand van. de zon ten opzigte van

de plaats van waarneming. Men zoekt op deze wijze den

normalen toestand van den dampkring voor ieder deel van

het jaar en voor ieder deel van den dag te leercn kennen.

Daarna zoekt men den zamenhang lusschen den normalen

toestand van de verschillendc verschijnselen , die men in de

atmosplieer waarneemt, te leeren kennen en vergelijkt tevens

den normalen toestand op de plaats van waarneming met

(lien op amlerc pun ten der aarde, en gaat na , hoe de ge-

regeld, wederkeerende veranderingen op de verschillendc pun-

ten van de aarde met elkander zamenhangen.

Het aantal jaren, hetwelk noodig is om op deze wijze

tot de kennis van den normalen toestand van de vers< hillende

verschijnselen van den dampkring te komcn . hangt ai van de

regelmatigheid van het klimaat en wordt bepaald door de

waarnemingen zelve. In deze streken is dit aantal jaren

waarscliijnlijk veel minder dan in de gemaligde lurhlslrekeii

.

maar toch moet men in alien gevalle gedurende eenige jaren

hebben waargenomen om tot die kennis te geraken.

Is men op deze wijze gekomen tot de kennis van den normalen

toestand van de atmospheer , dan worden de waarnemingen aan

een nieuw onderzoek nmlerwnrpcn : dan gaal men na, hoe ieder

verschijnsel in de verschillendc jaren is al'gewckon van den nor-

malen toestand en den zoekt men de oorzaken \,m die alwijkm^'ii

te leeren kennen, vooral door na te gaan, hoe die afwijkingen

op de plaats van waarneming zamenhangen met de afwijkingen

in de omliggende landen waargenomen.

Eerst dan is men zoo ver gekomen, dat men kan zeggen

.

dat men de meteorologische verschijnselen van eenig land

begint te leeren kennen, en ook eerst dan kan er sprake

De kennis van den normalen loesland van de alnmspheer

heeft reeds op versehilleude plaalsen hd loepassingcn geleid,



maar de toepassingen hebben eene veel grootere waarde »e-

kregen, zoodra men sledils rniig/.ins gekomen is tot de

kennis <ler afwijkingen; die afwijkingen loch zijn de wer-

kelijk beslaande loeslauden. de loeslauden, waarmede men

in de werkelijklieid le makeii licefl.

Overal waar men op de hier geschetste wijze te vverk is

gegaan, is men in de kennis van de verschijnselen van den

dampkriog groote schrcden vooruitgegaan , en zoo zal men

ook hier eenmaal het gewenschte doel bcreiken: maar bet

is onbillijk iiilkomstcn tc verlangen , voordal hel mogelijk

is, dat die iiilkomstcn gegeven worden.

Ik ben nu pas hczig de ccrsle schrede te doen , dat is te

nnder/.ocken in lioever de lot nu toe gedane waarnruiiiigeii

voldoemlc zijn < u n ecniire uilkomslen lc geven. Wanneer

de waarncmingen een liental jaren zullen zijn voorlge/.el .

dan misscliicn zal er sprakc kuimcn zijn van uilkiunslcn van

eenig licking, en eerst na vele jaren, oiisschien eersl na

dertig of vijftig jaren, zullen de waarncmingen, die nu gedaan

worden, hare voile waarde verkrijgen, oradat men misschien

dan eerst in staat zal zijn, alle waarbeden , die zij bevatten

,

er nil af lc leiden. Maar dan zullen die uilkomslen ook wel

lol Incpassin- leiden en ecu iiiilli-cn invlocd up liel maat-

Daarom heb ik ook in miju negalief antwoord op de eerste

vraag de woorden »tOt a ingevoegd,omdal ik overluigd

ben, dat eenmaal op die vraag etm ander antwoord zal kunnen

gegeven worden.

De tweede der gestelde vra"-en is: Moet bet Observatorium

te Batavia om zijn praklisell nut behouden blijven?

Om met zckcrbcid te kuimci i bcslisscn. of bet Ohservato-

bet werken aau dil Observatorium zal verkregen worden.



Dit is editor een onmogelijkheid; man kan onmogelijk be-

palen, hoever men in de kennis van de welten der ver-

schijnselen van den dampkring en van hel aard-magnetismus

zal komen; en toch van de mate van die kennis zal de

waarde der toepassingen afhangen.

Het Observatorium is dan ook niet opgerigt om de waarde

der toepassingen, tot welke bet zoude knnnen leiden. Nie-

mand heeft ooit bewcerd, dat in Nederlandseh-Indie een

Observatorium moesl opgerigt worden om bet praktisch nut.

dat men er van zoude knnnen trekkcn, en ik wil ook niet

beweren, dat het om don wille daarvan moot behouden

blijven. Maar evenmin kan aangetoond worden, dat bet

een onmogelijkheid is, dat het oprigten van dit Observato-

rium later blijken zal ook om bet praktisch nut een goede

daad geweest te zijn.

Vele zijn de toepassingen waartoe de natnorwetenschap

pen geleid bebben , en wanneer men nagaat , aan welke on-

derzoekingen men de voornaamste van die toepassingen te

danken heeft, zoo ziet men, dat het meeslal onderzoekingen

waren, die zonder de minste gedachte aan raogclijke loepas-

singen oudernomen waren. Men kan nooit vooruit bepalen,

tot welke loepassingen eenig onderzoek der natuur leiden

zal. Alleen kan men aannemen , dat over bet aigemeen die

mide.r/.nekingen tol de nieesle toepassingen znilen leiden

.

welke het meest lot de uitbreiding van onze kennis zullen

bijdragen.

Welke onderzoekingen op ieder slandpuni van de weten-

schap het meest tot vermeerdering van onze kennis knnnen

leiden , kan de wetenschap zelve het best beoordeelen ; zij is

alleen in staat om te bepalen wat en hoe onderzoeht moet

worden om in kennis vooruit te gaan. Daarom doen zij.

die alleen waarde zien in de wetenschap, ?oor zoo veel zij

tol toepassingen leidt, ook bel verslandigsl de wetenschap zoo

veel mogelijk vrij te laten. Men moot niet te veel aan-

dringen op toepassingen: do zucht om spoedig aan dil ver-



lenschap van den rcglen weg afgebragt: ook de gcsrhiedenix

der Meteorologie kan dil leeren: zulke afdwalingen zijn al

tijd ten nadeele van onze kennis en dns ook leu nadeele

De wetenscliap heeft op oprigting van dit Ohservalorimn

voor hare ontwikkeling noodig geachl : men inoel haar daar

eerst het gewigt aantoonen van de Inepassingen . lot welke

midden." Zij lieefl aan de maalsrhappij ongevraagd reeds

zoo veel geschonken, dat zij met vertroiiwrn k;;n zeggen

:

»Beliaiidel mij goed, laat mij vrij , en eenmaal zal ik nwe

goede behandeling bcloonen." Eenmaal zal ook de tijd der

luepassingcn van het work aan dil Observalorinm gedaan

aanbreken, en dan is Iiel mogelijk, dat men verbaasd zal

maal het geval is gewecs! bij loepassingen van de nilkomslen

van andere Miiderznekingen der nalnnr.

de oprigting va

De Meteorolo



Datzelfde geldt ook van de onderzoekingen van het mag-

netism ns der aarde.

Toen men dit had ingezien, heeft men ook begrepen, dat

hel noodig was magnetische en meteorologische waarnemingen

zooveel mogelijk op verscliillende piinlrn der aarde te doen.

Daarom werden niet alleen op verscheidene plaatsen van Europa

Magnetische en Meteorologische Ohservatoria opgerigl . m;iar

Engeland vestigdc ook dt'ryHijkr inrigliiigcii in zijne kolonien

in Amerika, Afrika, Azie en Australia, terwijl Rusland het-

zelfde deed in de landen van Azie, die onder zijne heerschapp4|

stonden, en dergelijke waarnemingen liet doen tot aan de

Oostkust van Azie en tot in China toe.

Engeland zond toen ook verscliillende expedition naar op

hooge breedten gelegene plaatsen, zoowel in het Noorden als

in het Znider-halfrond om aldaar magnetische en meteorolo-

gische onderzoekingen te doen. Ook naar Nederlandsch Indie

zond Engeland een natuuronderzoeker, met de heste instrn-

meitlen iiilgernsi . hoofdzakelijk nm mauiielisrlie waarnemingen

te doen. Elliot heeft hier in de jaren 1846, 1847 en 1848

inagnelisrhe onderzoekingen gedaan; zijn waarnemingen zijn

uitgegeven door do Royal Society en te vinden in de Philoso-

phical Transactions van 1851.

Herhaaldelijk word hot wenschelijke van de vestiging

van een Magnetisch en Mctcorologisch Observatorium in

don Indischen Archipel aangetoond, omdat men daardour

waarnemingen zoude verkrijgen, die, in verhand met de

waarneniingen in Anslralie. (Ihina. Engelsch Indie, op Mau-

ritius en aan de Kaap de Goede Hoop gedaan, van de

grootste waarde voor den vooruilgang van de kennis der

meteorologische en magnetische verschijnselen der aarde zou-

den zijn.

Eindelijk wendde Alexandsb von Humboldt zich in het

laatst van zijn leven lot de Nederlaudsche P.egering met het

verzoek, dat zij lieslnilen inogt een obscrvaloriuni in don

Indischen Archipel op le riglen.



Met groote vreugde werd in de wetenschappelijke wereld

de tijding vernomen, dat onze Regering besloten had aan

dat verzoek voldoen.

Dit is alzoo de reden, waarom het observatorium te Ba-

tavia is opgerigt. Niet ter wille van het belang van Ne-

derlandsch-Indie , maar ter wille van het belang van de ge-

heele beschaafde wereld is dit Observa tori inn opgerigt. Onze

Begering heeft begrepen, dat het ook onze pligl is mede te

doen aan het groote onderzoek van de natuur, dat door de

geheele beschaafde wereld gezamenlijk gedaan wordt. Dit is

ook de redeu, waarom het Observatorium te Batavia moet

blijven bestaan. Dat Observatorium is opgerigt , omdat de

Nederlandsche natie tot de beschaafde natien der wereld be-

hoort, en het moet blijven bestaan, zoo lang zij hare plaats

als zoodanig waardig wil innemen.

Wat door alien gedaan wordt, gaat ook onze krachteu

niet te boven; in vergelijking met andere volken doen wij

niet te veel. Om dit aan te toonen, wil ik in knelt' livkken

mededeelen, wat door de verschillende beschaafde nation te-

genwoordig in het belang van deze onderzoekingen gedaan word I.

In Engeland bestaan de volgende observaloria: liel obser-

en meteorofogische verschijnselen zoo volledig aiogelijk, rooral

ten onderzocht worden; de observaloria te Oxford, Cam-

bridge, Dublin en Edinburg, waar magnetische en meteoro-

logische waarnemingen gedaan worden en ook gedeellelijk

gebruik gemaakt wordt van photographisch-zell'registrerentlc

instrumenten
; het meteorologisch observatorium te Liverpool:

de meteorologische observatoria te Falmouth, Stonyhursl

,

Glasgow, Aberdeen, Armagh en Valencia, alle zes in 1868

van instrumenten voorzien om de meteorologische verschijn-

selen, door middel van photographie, voorldurend te regi-

streren. Behalve op deze twaall observaloria van den oer-

sten rang, worden nog in Engeland op ecu grout aanlal



plaatsen meer of min volledige moteorologisriie waarnemiii-

<i-<Mi gedaan. Regenpwaartemingen worden in Engeland op

meer dan duizend plaatsen gedaan. Bovendien heei't Enge-

land een Meteorologiscb Instituut, waar zooveel mogelijk alle

vraarnemingen op de Britsche Eilanden en op de Engelsche

sebepen op de verscbiilende. pimlen der aarde gedaan, ver-

zameld en hewcrkt worden. Ook op velc plaatsen in de

Kiigi'lsciie Kolonien vindl men observatoria , zooals te Toronto

in Canada, aan de Kaap de Goede Hoop, op Mauritius, al-

waar liet Ohservatorium dit jaar van pbotograpliiseli-/e!l-

regislrerende magnetisi-he en moleoroiogisebe iiislrmneiiteii

voorzien is, terwijl bovendien op verscbeidcne andere punten

van dit eiland ni.M tM>r*iIi>iii^'-ii.* v, •arneiiiin.'ien gedaan worden.

Verder vindt men observatoria te Bombay, — waar bet ob-

servatorium onlangs eene belangrijke aitbreiding ondergaaj?

beeft en vunrzien i*. \nn nlinlo^j ;;,;-« i,-^ -
1 l'i

• _: i - [ it -r. m!« niag-

netisrbe en meteorologisclie inslr.iinentcn, te Madras en Cal-

cutta: bovendien wordt op een groni
. annlal plaalsen in Engelsrh

In Auslralie bcslaan magnetische en meteorologisclie ob-

servatoria te Melbourne, Adelaide, Sidney en Hobarlown:

te Melbourne is bel observalorium van pliolograpbiseb-zell-

scheiden andere punten worden meer of min volledige me-

teorologisclie vvaarnemingen gedaan. In Adelaide alleen wor-

In Frankrijk beeft men in de eerste plants bet Keizerlijk

Observalorium te Parijs, waar tcgenwoordig veel werk van

magnelisclie en moleorolugisebe wanrne.mingen gemaakt wordt.

Verder is in den loop van dit jaar in de nabijbeid van Pa-
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tenient van Frankrijk eene metcorologische kommissie, die

waarnemingcn op verscliillende plaalsen in ieiler departement

waarnemingen up versrlirlemle plaalsen in idler deparlcmenl

laat doen, en voor de cerste bewerking en opzending naar

het observatorium te Parijs zorg draagl. Aan liel observa-

torium te Parijs wonden door middel van den telegraal' da-

gelijks opgaven ontvangen van meleuroiogisclie waarnemingcn .

op betzelfde nnr op een groot aantal plaalsen in Europa ge-

daan; naar deze opgaven wordt dagelijks een kaarlje van

Europa geteekend, waarop de toesland der atmospheer is

aangegeven ; dal kaarlje, vergezeld van de oorspronkelijke

opgaven, wordt dagelijks van Parijs uit over gebeel Europa

verspreid. Bovendien worden aan bet observatorium te Pa-

rijs ile waarnemingen, op verscliillende punten der aarde aan

boord van Fransrbe en andere s"hepen gedaan. verznmeld en

bewerkt. Ook in Algiers worden op verscheidene plaalsen

moleorolngisHie waarnemingcn gedaan.

Spanje heeft een observatorium te Madrid en ook een op

de Pbilippijnscbe Eilan.len.

Porhiyal beef! een observatorium le Lissabon . belwelk

instrumenten ; bovendien heeft Po ptugal i is 1 llende me-

teorologiscbc stations, ook op de Az<i.rische Kilanden.

[d Italic vindt men verschcidene <jroote observatoria, zooals

te Palermo, le Napels, te Rome. te Ancona, le Modena . te

Moncalieri, waar magnet isebe en meteoroiogisehe waarneminge.i

gedaan warden: bovendien worden < >p een grool aantal andere

plaalsen meteorologische wanrneuiing en gedaan.

In Zwilserlan.r heeft men bet observatorium te Hern

.

voorzi d vm aelf-gi lierende insti•umenten. Verder vindt

men observatoria te Geneve, op den St. Goibard, te Zurieht;

in bet gebeel worden in Zwitscrlanil op 82 plaalsen geregeld

meteorologische waarnemingcn gedaain.

In Duitschland vindt men een
,

gropt aantal magnelisebe

en meteorologische observatoria. De voornaamsle zyn die van
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Gottingen , Munchen , Weenen Praag , Leipzig , Berlijn ; Oostenrijk

heeft een meteorologisch Instituut met een SOtal stations;

Noord-Duitschland het zijne met een lOOtal stations; plaatse

meteorologische waarnemingen gedaan. Ook is er voor weinige

jaren in Noord-Duitschland een meteorologisch Instituut op-

gerigt met het doel om de waarnemingen, aan boord van

Duitsche srlicpcii gedaan, to verzamelen en te hewerken.

Nederland heeft een meteorologisch Instituut , hetwelk hehalve

de waarnemingen, aan het observaloriimi to I f rcclit gedaan , die

van een groot aantal andere plaatsen in Nederland en in andere

deelen van Europa ontvengt , terwijl het ook de waarnemingen

,

aan boord van de Nedorlandsrhe seiiepen gedaan , verzamelt en

bewerkt.

Belgie heeft een belangrijk magnetisch en meteorologisch

ohservatorium te Brusse! , terwijl op versrheidnie andere punten

van dat land meteorologische waarnemiimen gedaan worden.

In Denemarken worden op 9 punten meteorologische waar-

nemuigen gedaan.

In Noorwegen hestaat een meteorologisch Instituut, welks

hoofd-observatorium te Christiania is, terwijl op 25 andere

punten meteorologische waarnemingen gedaan worden. Dit

[nstituut verzamell en bewerkt ook de waarnemingen aan boord

van Noorweegsche schepen.

Rusland heeft in de eerste plaats zijn centraal-observato-

rium te Petersburg, waar ook door middel van photograph

de magnetische en meteorologische verschijnselen geregistreerd

worden; dit ohservatorium vomit het centrum van een groot

aantal observatoria van minderen rang op verschillende punten

van Europeesch en Aziatisch Rusland; te Tiflis in Klein-Azie

is een belangrijk magnetisch en meteorologisch ohservatorium,

hetwelk nu ook van photographisch-zelfregistrerende ningnclischc

inslriunciileii voorzien wordt.

In Turkije zijn in den loop van 1868 ook meteorologische

observatoria opgerigt. Te Konstantinope! is het centraal-

oliservalorium, terwijl op 15 andere plaatsen van het Turkschc



rijk, gedeeltelijk in Europa, gedeeltelijk in Azie gelegen,

meteorologisrhr waaniHiiin^en trnlaaii worden.

Griekenland heeft ecu mricorolo^iscli observatorium te Athene.

Langs het Kanaal vau Suez worden sints vier jaren op drie

verschillende punten nieteorologische waarnemingen gedaan.

In Noord-Auierika is in de laalste dcrtig jaren onlzaggelijk

veel voor meteorologie gedaan; ik behoef slechts te wijzen

op de werken van Maury, op de werken door de Smithsonian

Instiiiiiion uitgegeven, en op de magnetisehe en nieteorologische

waarnemingen, door het personeel van de kusten-opname van

de Vereenigde Staten gedaan. Amerika bezit verscheidene

groote magnetisehe en nieteorologische observatoria. Volgens

de opgave van Loomis in zijn nnlaiigs ic New-York vn-srhcueu

ll;iii(!hnck tier >lHeoi'o!ngii> worden limits in Noonl-Ainrrika oj>

meer dan duizend punten nieteorologische waarnemingen gedaan.

In Zuid-Amerika bestaan ook eenige observatoria, maar

ik ben niet in staat daaromlrcnl ccni-c opgaven in bijzon-

derheden te geven.

Men ziet uit deze vlugtige schols, die nog zcer onvolledig

is, dat er veel gedaan wordt, en dat. het geen onbillijke wcusrh

van de andere nation was. dat ook wij euze bijdrage uit

iNederlandseh-Indie zouden levercn cu aldaar ecu Observatorium

zouden opriglen , te meer , daar die bijdrage van zoo groot

br!ang weed geacht.

Het Observatorium te Batavia is tins ccne inrigling. wdke

in het belang van de gehceie wcreM is npgerigl : het is eene

inrigting, welke slechts een deel is van eene grootsche onder-

neming, door alle besrhaal'de iialieu gc/anicnlijk hegonnen,

en waaraan de Nederlandsche natie deelneemt , onidat zij eene

beschaafde natie is.

Het geld, aan zoodanige inrigting hesteed, is niet nutteloos

weggeworpen.

Batavia, 15 December 1869.



EB EN VLOED

Dr. *. ri(,K,K,

Het verschijnsel van eh en vlm-d. lid zich d;ig«dijks iwcp-

lijk reeds zoo Iang bekend, als men oogen had, om het waar

te nemen; hel verband met de schijnbare beweging van de

maan kon evenmin onopgemerkt blijven. Heeds Pytiikas

van Massilie {Marseille), een Griek.die ten tijde van Alexander

den Grooten leei'de, nam het verschijnsel waar op een reis

naar een land, waar ten tijde van het zomersolstitium de

zon niel onderging. Ook zag hij reeds het verband met de

inaanbeweging in. Furnerius verklaarde het als »een geheim

der Natnur" en Keppler, even als Simon Stevin, schreef het

a;m de ware oorzaak, de aantrekking der m;ian, loo, lerwijl

Laplace, in hel laatsl ,1,m- vorigo -mw, in zijn Mecanique

Celeste, de v.dko.ncn Iheorir van liH vrrschijnsel mathematisch

ttiilwikkt'lde nil do eenigc onderstelling, dat alle lichamen

elkander aantrekken volgens de algemeene gravitatiewet,



krachtens welke de aantrekkende kracht tusschen twee lichamcn

omgekeerd eveuredig met het vierkant van den afsland dier

lichamen verandert

.

Vooronderslel de aarde een volkomen bol te zijn, vrij

zwevende in de hemelruimte, en gehccl en al omgeven door

wnlcr, dan zou de oppervlakte van dat water eveneens volkomen

holvorniig zijn, indien de aarde niet om liaar as draaide.

omdal. volgens rcii Ifkende h\ ilr<»s! I ische wet, een vloeistoi'

dan alleen in evenwicht kan verkeeren , zoo de op elk deeltje

van de oppervlakte werkende krachten loodrecht op het opper-

\!ak uci-irlit zijn. Daar nn de krachten in het boven gestelde

geval als het ware uil lie! middelpnnl (!»>r aanle emaneeren, zoo

kan alleen de bol aan de boven genielde voorwaardc voldoen.

DiMikl men zich nu de aarde draaiende om een as, dan zal

ook de vloeistof in die beweging dee'en . en daar Ihans iniddel-

pimlvliedende kraehlen in het spel knmen , verandert de richting

van het oppervlak, dal tlians een ai'geplatte spheroide wordt.

Vooronderstellen wij I bans, dal de maan op haren afstand

van de aarde worde gebracht, dan zullen in de eerste plaats

gemeensrhappelijk zwaarlepnnt: l.eide, besehrijven ellipsen:

daarbij ontstaan weer andere middelpimtvliedende kraehlen.

welke den vorm van hel wateroppervlak wijzigen, leewijl dil

len slot te nng eens veramlerl door de aantrekkende working der

maan, die voor alle punten der denkheeldige zee verschillend

gerieht is. Denkt men zich nn ook de zon hij lie! slelsel van

aarde en maan gevoegd. dan zal, om dezell'de redenen als boven,

liet wateroppervlak nogmaals een vormverandcriiig ondergaan.

Maakt men geen onderstelling omtrent de dichlhcid der

vloeistof, ih\w geMen dezell'de besehnnwingeu voor een de

aarde oingevende inehlzee. Ileide ge\ailen worden nailerliand

in de berekening gescheiden door aan te nemen: voor wa-

fer een slandvastige diehlheid ..his niet veranderlijk met

een op hel water nilgeoefenden druk) en voor lucht een



volgens de bekende wel van Boyle (Mariotte) met de drukking

evenredig veranderende densiteit.

Laplace gaat nu met behulp van zeer diepziunige wiskundigg

berekeningen de grootte en richting der op een willekeurig

punt der vloeistofmassa werkende krachten opmaken, past dit

op alle punten met behulp der integraalrekening toe, voert de

bovengenoemde evenwiebtsvoorwaarde in en verkrijgt dan den

vorm van bet evenwicbtsoppervlak voor eengegevenoogi'iihlik.

in den vorm eener algebraische vergelijking, waaruil blijki.

dat de vloeistof een ellipsoidischen vorm beefI (*), met de lange

as naar de maan gericht. De vloeistof staat dan op de naar de

maan toe- en afgekeerde zijden der aarde hooger, op een afstand

van 90° van die twee punten lager dan in den normalen stand,

waardoor ik versta de hoogte, welke de vloeistof zou bebben

zonder de aanwezigheid van uitwendig storende hemellichamen.

Verder kan men voor elk punt der aarde berekenen voor

een bepaald oogenblik de hoogte van den waterstand, welke

alsdan afhangt van: de plaats van het punt op aarde, den

afstand der maan, den afstand der zon, de declinatie van

zon en maan, en van het uur van den dag.

Veel ingewikkelder wordt de numeriekeberekening, wanneer

men, zooals werkelijk het geval is, een gedeelte van het water

door land vervangen denkt; approximatief echter gelden ilczcU-

de beschouwingen. Tegenwoordig worden, vooral door William

Thomson pogingen gedaan, om het verschijnsel in bijzondere ge-

vallen, vooral voor het Engelsche Kanaal , theoretisch na te gaan.

Denkt men zich nu de aarde draaiende, dan zal een punt

der aarde de maan successievelijk op versehillende hoogte bo-

ven den horizon zien. De waterhoogte zal dan varieeren

en tweemaal in de vierentwintig uren een maximum en

een minimum (vloed en eb) liereikt hebben. Het zal zijn alsof

het geheele eivormige wateroppervlak om de aarde in 24 uur

(of 50 minuten meer, van wegen de eigen beweging der maan)

O Harmonische spherolde van de 2e orde.



om de aarde wordt rorulgesleurd , hetgeen in werkelijkheid

het geval niet is; alleen de vorm phnl zich vnni-l, even als

men zulks ziet bij golvend water , waar de deelen op dezelfde

verticaal blijven liggen, of bij een vlaggelijn ,die men in gol-

vende bevveging brengt. Onder den invloed van bewegingsweer-

stand valt bet oogenblik van hoogsten waterstand niet samen

met het culminatie-oogenblik der maan, maar iels later. Het

is door Adams. Mayer, Tyndall en Darwin (den zoon van Char-

les) opgemerkt, dat door deze wrijving de duur van den dag

voortdurend grooler en ten slotte gelijk moet worden aan den

synodischen omloopstijd der maan. De verlenging van den

sterredag bedraagt na 2000 jaar 0,01197 secunde. Daar de

aarde op de maan eveneens eb en vloed veroorzaakt, kan

men langs denzelfden weg verklaren , waarom de oinwentelings-

tijd der maan gelijk is aan harcn omloopstijd om de aarde

m. a. w. waarom wij steeds dezelfde zijile d<T ma;in naar

oris toegekeerd zien

.

In de leerboeken en popnlaire werken, waarin over het

versehijnsel gehandeld wordt, tracht men door eei il e

voorstellingen het versehijnsel begrijpelijk en tot cigendom

van den leerling te maken. Dergelijke voorstellingen heb-

ben eehler het euvel, dat zij dikwijls onvolledig zijn , daar zij

van de zaak geen volkomen interpretalie kiinnen geven, met

andere woorden, dat zij niet streng wetenschappelijk zijn.

Doordat dergelijke verklaringen zoo plansibel schijnen , brengen

zij den leerling of lezer in den waan, dat hij er alles van

begrijpt, en zoo blijven hem de moeielijkheden van het weten-

si-hap[ic!ijk Hiiiler/.nrk verbnrgen, waardoor oppervlakkidn-id

lievorderd wordt en een besef van schijngeleerdheid wordt aange-

kweekt dat hem op lateren leeftijd geduchte parten kan spelen.

Het is tegen een dergelijke populaire oppervlakkige beschonwing

over het versehijnsel van eb en vloed dat Dr. Onnen in dit Tijd-

schrift (deel XLIV biz. 174—176) een »Opmcrking" gemaakt

heeft. Degewraakte interpretatie komt voor in Muller , Lchrbuch

<lrr Kosmischcn Phi/sik, 4te Auilage, 1875, en luidt als volgt:
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»Es sei C der Mittelpunt der Erde, L der Mond, so wird der Pmikt a dor

•Erdoberflache" (het punt, dat de maanin top heeft) -starker vom Monde an-

•gezogen warden, als C. und vvenn a niclil fest mil I vitImiihIom isi . so

• wird a mil grosserer Ik'sclileiiniirnng gegen X gravitiren als 6'
. es win! sich

•ein Sfreften zeigen a von 6' zu eull'enien. Wnin sn-li also auf der dein

• Monde zngewandlen Seite dor Ijde gerado ein grosser Ocean befindet. so

•wird hier das Niveau des Meeres steigen."

Hieromtrent zegl Dr. 0.

Deze voorstellin^ mi is ewis oiijmsl als do liewoniiii ml ilea .union lijd.

die daardoor ontstaat, oiimidib'Iiijk aanirevii'd wurdl door liel water nil den |»ut.

De foul bij de voorslellin- van Mi'ii.i.ku zil liiorin . dal hij.

sprekende van het streven van a om zich van Cte verwijdoren.

direct zijn conclusie neemt:. . . »so wird hier das Niveau des

Meeres steigen" Als schakel zott men hiertussehen de halve

Mecanique CHestc kunnen invoegen Ik herinner mij , dat zeker

Hoogleeraar in de Physica ons op het college, wanneer wij te

haastig met ons »dus" te voorschijn kwanion. Lraiustorig toe-

riep: »nog lang niet dus, mijnheer!" lets dergelijks zou men

Miii. uii eveneens kunnen toeroepen.

Dr. Osnen nu wenscht dil hiaal nan te vullen door de

volgende, m. i. zeer juiste besehouwing. Hij zegt: de

working der niaan beslaal eonvoudig hieiin , dal zij do drnk-

king van het water op den bodem der zee een weinig ver-

mindert en wol iikI nngtivwT I in. G. per 10K. G. voorpunten,

die de maau in het zenith hebben . Het omriogende water

nu ondergaat niet zulk eene groote drukverminilering , en dus

moet (volgens eene bekende wet der hydrostatica) het water

hij a slijgen , opgeperst door het omringende zwaardere water. (*)

H Toevallig lees ik in hoi Oeiuber-tmmmcr van . del et Terrc" 1884.



De vergelijking uieL hel horror vacui is bier zecr gepast.

Bij vloed wordt het water door do maan niet opgetrokken

volgens Muller's voorstelling , want dan zouden, zondcr nnvr.

ook alle los op aarde staande voorwerpen ten lijde van den

maansdoorgang vrij in de hicht moelen zwevcn; en evenmin

wordt, bij het stijgen van water in een pomp, het water op.

gelrokken: bij beide versrhijiiselcn is een vis a lergo, ecu op-

drijvende, oppersende kracht aanwezig.

Onilrcnt eb en vloed in den dampkring zegt Muller :

.iusic. nlschoon hij te

der maan het rijzen

hoewel de door hem



aswenteling der aarde, de vloedgolf van de zee, waarop de

dampkring rust , de opwaartsche beweging van de lucht , waar-

door het kwik in den barometer achtereenvolgens de drukking

ondervindt van luchllagen van grootere spankracht, enz. ook het

hunne er toe zullen bijdragen. Laplace toch toont duidelijk aan

,

dat bij de beweging der lucht de niveau-vlakken ler pianist 1

van het vrije kwik zich zullen verplaalsen, helgeen met een

drukverandering overeenkomt.

Ten slotte maakt Dr. Onsen nog opnierkzaam op een

kleine correctie, die men aan den afgelezen barometerstand zou

moeten aanbrengen, ten gevolge van bet veranderlijke gewirhl

der kwikkolom in den barometer. Het bedrag dier correctie

bedraagt iets meer dan 0,005 m. M., een bedrag veel kleiner,

dan de nauwkeurigheid, wanrmede de dagelijksche barometer-

standen , zelfs op goed ingerichte observatorien , worden

afgelezen.

De Heer F. N. Knocii, lceraar in de Wis- en Natuurkunde aan

bet Gymnasium Willem III te Bafavia, heeft gemeend in een

brochure: » Suspecte gelecrdheid en rcnjrijpcn Iri/cii de irrlcHsc/nt/i"

tegen de voorstelling van Dr. 0. le moeten opkomen. In dil

vermakelijk boekje wraakt hi] ten cersle de vergelijking van

also!" dc populaire voorslelling van Mullkr <mi de gelijlhenrie

idenliek waren. Na nidus den handscboen voor de gelijlhenrie

te hebben opgenomen, verklaart hij zelf haar voor onvolledig,

daar hij de eb uit haar uit't antlers verklaivn kan. dan als den

normalen stand van het zeewater, komt met een explicate van

den vloed voor den dag, die hij ze!l /,'iihial nneinl (pag. 7 .

geeft vervolgens op pag 9 nog een geheel ander onvcrwarhl

effect van de werking der uiaan op den oceaan ten bosle,

gaat er alsdan toe over, den invloed der maan op den

alnmspheer If besprcken , en vindt op pag. 17 door dc maan

waarmede hij vooronderslell dal soinniige liebl-, eleclrisrhe en



stunnviTsrhijiisi'lrii zonden kuiineii geexplireerd worden; —
bespreekt verder de kleine door Dr. Onnex uitgedachte cor-

rectie, om, na een meesterachtige peroratie, te eindigen met

eenige welgenieende scheldwoorden aan het adres van Dr.

Ik zal thans eenige der punten , door den Ileer Kn. te berde

gebraehl . bespreken, <>m diegenen, die belang in dezen strijd

mochlen stellen , eenige toelichting te geven

.

De Heer Knoch schrijft:

Ihimir rami heleekent : alien' van lediu

iiatuurlykc vorklatiii- w»>v lid Minimi \an 1

geven, mccnde men, dat de naliuir een afk

itii welliegrepen argument Iieeft die meeiiim

vlakkige en goedgeloovige personen. Denke

Het horror vacui is een hypo these van Aristoteles en heeft

als zoodanig diensl gedaan tot aan de ontdekking van den

huhtdruk door Torricelli; als wij Galilei en Baco tot de

denkende menschen mogen rckenen , dan zon ik het fooven aan-

gehaalde van den Ileer K.\. niel gaarue willen onderselirijven.

Kigenlijk qualificeert hij alle natuurkundigen tot op Pascal

als boerenbedriegers, De waarheid is, dat de niensclielijke

geesl aan de hand van het experimented onderzoek, door

Baco zoo sterk aanbevolen, legenover de a-prinri-wijs-



hegeorle van Arislojelcs, zicli nmeieiijk en sVelils !angzain:'rliainl

kon losraaken van zulke diep gewortelde, in onze oogen zoo

belachelijke verklaringen.

Ik wil er wijders den Heer Knoch op wijzen, dat het niet

Galilei was, die de natuurlijke vcrklaring van Iiel opslijgen

van het water in eon pf»inp lieeft gegeven. Aan Galilei wor-

den twee verklaringen loegeschreven van het feit, dat water

De eerste verklaring, welke door Libri heiwijield wonll, en

hij Pascal in zij.ie voorrede tot zijn >Traiti de fequUibre <h>s

water, die in de pomp word opgelrokken . sire- lot eon

hoogte, waarhij zij door haar eigen gewicht brak , evenals een

koord, als het maar lang genoeg was, zou doen . Ik wil

te toonen in welke geestelijkc duisternis de nalmti'humligeii

dier dagen verkcerden. Hij leidt namelijk den weersland der

Zelfs

ucham

de 1

sreenkomst heeft

Pascal verkla

Puy de Dome]

g ondei

I
lot de

et horror mem
n zijne »Exf

zoek (het hen

s natuurlijke v

mmii.1./o

ihel

xperi

kwik

Verder wensrh ik nog le wijzen op de verraakelijke besti

ding, die de nienwe theorie ondervond van den kant <

Horror-raarislen , waarhij zelfs de bescherming van vorsteli

personaadjes voor de arme hypothese word ingeroepen.

Uit het voorgaande zal hlijken. dat de denkende emst
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zich door zulke met het horror vacui strijdige verschijnselcri

heenwerkte. (*)

Het komt mij voor, dat de Heer Kn. omtrent deze liypotliese

c-enigszins zijn fantasie heeft laten werken, of zich vergenocgd

beeft met nit zijne herinnering op te diepen, wat zijn popu-

laire leerboekjes hieromtrenl mededeelden. Hel wan- cchtcr

te wenschen, dat iemand, die zich op zulk eeu hoog stand-

punt plaatst en met zulk een autoriteit kriliek uitoefent over

een eenvoudige »Opinerking" liet hlijken , dat hij zicli eei-sl

door kennisneming met de literal niu* van lid ondcrwerp op

de hoogte had gesteld.

Hierhoven heb ik reeds uit elkander gezet, dat het niet de

uvlijih, nn'e was, die Dr. 0. met het horror vacui vergeleek

,

maar wel de voorstelling van Muller.

Komen wij thans tot de voorstelling, die de Heer Kn. zich

maakt van het verschijnsel van eb en vloed, pag. 5—7.

Deze vervalt in twee deelen. Hij stelt zich voor, datonder

de aantrekkende werking dcr maan de walermassa uitgc-

trokken wordt, even als een elastieke buis, of liever, on-

saiih iihaiigend wordt, even als een waterslraal, die zich in

droppels scheidt. Hij zegt :

dil jjudt'dlc iter i>i:lijllieorie

nami'lijk de knochsche



ik zou liani- voikomen valseh noemon ; <le gelijtheorie gaat

nil van hcl physiseh geconslaleerdc feit dat de diehtheid van

water niel verandert (of slechts ^m Pei
" atmospheer volgens

proeven van Oerstedt en Regnault), hetgeen lijnrcrht met

k.n.'s onderstelling in strijd is. Nu is liet mi] ook duidelijk,

waarom de Heer K.v zich de eb niet anders verklaren kan,

dan als den normalen walersland : liij kan loch inoeielijk aan-

neinen, dat het water samengeperst kan worden lot dubbele

diehtheid, of dat twee droppels tegclijk in dezelfde rnimle

gehraeht kiumeii worden! Neemt men echler, zoo als het

de verklaring van dc eb van zelf.

Mij dunkt dat, indien de Heer Kn. omlrenl de eb en vloed

Laplace bad nageslagen . of Thomson en Tait's Natural Vhilo-

nen neerschriiven of zulke verklaringen van onwelemlhei.l,

Livre IV, Tome 2, Biz. 23

gelezen hebben

:

-Plus one mer est vai

ion du Soleil, qui est insensible



»sur une mol.Vu!o isohr. pi-oilnit sue PoiY-an i!rs effets remar-

»quables, et c'est la raison pour laqnelle le flux et le reflux

»sont insensibles dans les lacs et dans les pelites iners, telles

»que la mer Noire et la mer Caspienne."

In het tvveede gedeelle der voorstelling door den Heer K.n.

omtrent de maanwerking (nu gebruikl hij dit woord zelf,

lerwijl hij het Dr. O.nnen zoo kwa!ijk iiecmt op pag. 8 zijner

brochure, dat hij daarin aanleiding vindt om Dr. 0. van voor-

bedachte oneerlijkheid te besehuldigeii . wijst hij op een ander

effect van onzen satelliet (pag. 9):

zegt hij, en schat de verhouding van de belangnjkheid van

het tweede deel zijner verklariug l< )t het eerste als 127 tot 1

,

in. a. w. hij voert maanstroomingen i n. Voorecrst zij opgemerkt,

dat nog nooit zulke maanslroomiiigen zijo opgemerkt, zelfs

niet door Maury, dien bewonderensiwaardigen beschrijver van

de zee. Dat zij theoretiscli bestaa n is duidelijk. Zij moeten

veroorzaakt worden door den hnri;sontalen component van de

geheele aantrekkingskraehl dor oaaaia. (hnl rout de grootte dier

punten , voor welke de m
niaxinium is, lerwijl zij c

plaalsen noodzakelijk mil

de 0,0008 iniilim.'l.r
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en cohaesie nog sterk verniinderd wordt. De Heer Kn. be-

rekent die snelheid op 1 M. in de seconde en koml dan nog

eens op de proppen met zijn onzinnige mitrekking van den

oceaan in iedere laag en van laag op laag, dat is, in hori-

zontal en in vertieale richting". Het is treurig zulke dingen

geschreven te zien door iemand , die geroepen is wis- en natuur-

kunde te onderwijzen aan een instelling van middelbaar on-

dervvijs in de hoofdstad van Nederlandsch Indie. Dat hij het

niet weet is niets, maar dat hij, hij zulk een hevige be-

strijding van eene »Opmerking" door een zijner collega's ge-

maakt, zelf zoo lichtvaardig theorien opwerpt, die kant nog

w;il liikcn en daarbij vooronderstellingen maakt, die geheelin

strijd zijn met het experiment en met de ervaring, dit is,

m. i. zeer te herispen.

De door den Heer Kn. hedoelde maanstroomingen , door den

horizontalen component in het leven geroepen, mag men niet

verwarren met de stroomingen naar de plaatsen van hoogwater

,

vvelke wij in het water waarnemen ; welke laatste veroorzaakt

worden door den vertikalen component, en waardoor het ver-

broken evenwicht hersteld wordt.

Op pag. 15 hindt hij nog even een strijd aan met Dr. 0.

over de grootte dec gewichtsvermindering , door de niaaii op

lichamen uitgeoefend , die de maan in het zenith hebben. Db.

0. schat dit globaal op 1 m. G. op 10 K. G. , de Heer Kn.

op 31 m. G. per 10 K. G. en schrijft daarbij:

Maar meer bedekt. ofschoon niet minder dvvaas, is de tweestrijd der

iinwcii'ndlii'id. die a,m het lirhl kmnt ili.nr de krarblswaarde in het ver-

l.aud. waarin zij door hem (Kit. 0.) pcbc/.i}rd is Hierdoor levert

hij lu't l)c\vij>. da! iliij niet weet op welke wij/.c .lie krachtswaanle

it getal .11 m. G. op 10 K. G. geldt

ste massa van de aarde onbewegelijk

I water Ac, aaiilrekkende werking der

het geval niet is. In dc vooronder-



ste!!ing. dat hoide liemelliehamen hanen om him gemeenschap-

pelijk zwaartepunt beschrijven, is <le verminderiurf der zwaarte-

kracht in punten, die de maan in het zenith en in het nadir

hebbcn, 5—55- dus 1,1 m. G. per 10 K. G. en de uermeer-

dorinn der zwaarlekrarht in pnnten, waar de maan in den

horizon staat, mmm of 0,6 m. G. per 10 K. G., dus de ge-

heele afwisseling, die de schijnbare zwaartekrachl ondergaat,

ongeveer 1,7 m. G. per 10 K. G. (zie Thomson en Tait, t. a.

p. pag. 575). Deze uilkomsl stemt overeen met die van Dr.

Oknen, terwijl de Knoehsche geldt voor een geval, dat niemand

in zijn hoofd zal krijgen, 0111 te gaan behandelen.

Hij eindigt dit deel zijner beschouvvingen over eb en vloed

en maanslroomingen in de zee met de volgende tirade:

sbaron. terugwijkenden

er 10 K. G. gewichts-

in alle opzichten won-

Het lail'e en flauwe in deze tirade voorbijgaande , wensch

ik nog even op dien verplaatsbaren , terugwijkcnden zeebodem

de aandacht te vestigen. Wil hij niet aan de voorplanting

der drukking door ecne vlocistof gelooven, hij neme plaats

op de banken van den 5en cursus H. B. S. en lette aandarhtig

op de experimenteele toelichting van dit eerste gedeelte der

wet van Pascal ; maar het kaa hem toch niet moeielijk vallen

om met behulp van een kleine teekening te zien. dat de

aardbol, ter weerszijden even sterk gedrukt, geen verplaatsing

zal ondergaan, of een onmeetbaar kleine ten gevolge van het

verschil in aantrekking op de naar de maan toe- en van haar

afgekeerde zijde.

Op pag. 16 en 17 over de varatien in barometerstand spre-

kende, ten gevolge van den maansinvloed , stelt de Heer K>'.
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ons plotseling in kennis me! »gerege!<!e maanwinden" op dezelfde

wijze (Hi!sl;:;m als d<> hovengennemde maims! inniiiingen , ill een

noot de naive vraag stellende , of die maanwinden ook oorzaak

zijn kimnen van sommige licht-, electrische en storm mmm hijn-

selen (!) in de luchtlagen die zij doorloopen, de beantwoording

dier vraag (natuurlijk) aan anderen overlatende.

Hij berekent de snelheid dier maanwinden op 20 M. per

seconde Hebt gij, lezer, wel eens iets gemerkt in de tropen

van een storm, die vier keer per dag waail , en even sterk

is als een storm, die boomen in hun gcheel beweegt? Zoo

niel, waan.m loelsl de Heer K\. dan zijn hypolbese of liever

zijne .Miicliisien niet aan deze gemakkelijk te maken crvaring?

Die waarheid is, dat deze maanwinden ten gevolge van de

bovengenoemde borizontale ontbondene ecu maximnmsnelbeid

kunnen bereiken van dezelfde orde van grootte, als ik bier

boven voor de maanstroomingen bcb opgegeven. Verder ver-

klaart de Heer Kn. zeer ex cathedra, dat de passaalwinden

te iiilsluilend aan de zonnewerking worden toegesrhreven.

Die maanwinden zijn weer niet te verwarren met de lucht-

struomingen , die zouden moclen ontstaan ten gevolge van de

periodieke verandering van den verticalen component. Met

het oog op deze zegt Laplace, Mvc. CM. deel II pag. 313, M
beboorlijke niatbematiscbc ontwikkeling: »d'on Ton pent ge-

»neralement conduce, que les vents alises ne soul point dus

»a l'attraction du Soleil el de la Lunc sur l'atmospbere."

Voor de snelheid van dien wind vindt Laplace 0,()7.i."»2 M.

als de maximumwaarde . Zulk een snelheid wordl door de

meteorologen gerekend tot windstiltc , waarbij de rook bijna lood-

recht omhoog stijgl. De Knocbsche maanwind is nog 100000

maal zwakker, en hierdoor wil hij licbt-, electrische eu storm-

verschijnselen verklaren. Welk een oppervlakkigheid

!

Wij zullen dus voorloopig de geregchle maanwinden van die

cxplieatie verre ln»iideo : evenmin zullen de astronomen en nicte-

orologen gevulg geven aan de uilntxidiging van den Heer K>ot:ii,

om de vereisehle vviskundige berekeningen le maken, die



(steunende op zijn aanwijzingen) tot nauwkeuriger grondslagen

voor natuurknndige waarnemingen in den oceaan en in den

dampkring zullen leiden. Ook geloof ik, dat weinig genees-

kiiudigi'ii en physiologen linn aamlarhi znllrn schenken aan

de Kiimjisf'ic vourfiiitliM-sli'lling, die hij slechts sehonnoj-lrml

maakt, namelijk

:

Wij hebhen er eens harleiijk om gelachen

!

Ten slotte bespreekt hij nog, wederom met weinig kennis

van zaken, de bovengenoemde kleine correctie van Dr. 0. voor

van de hevigste en onhebbelijkste invectieven aan bet adres van

Dr. 0. Zal ik bier dil weinig lollelijk v.mrbeeld volgen , of

lalen afdrukken ': Ik zal er mij voor wacblen, docb ik wi! er

hier op wijzen, hoe hij, Dr. 0. aanvallende over een

"Opmerking", die de gelijtbeorie van Laplace gebeel onaange-

grens der waarnemingen slant , zcll' bewijst :

1°. historisch te dwalen;

2°, hypothesen uit vroeger tijd , hoe belachelijk ook in onze

oogen, niet nit bet standpunt van de natuuronderzoekers dier

tijden te kunnen beoordeelen

:

3°. niet op de hoogte te zijn van de zaak, die hij verdedi-

gen wil, met name bet werk van Laplace, tot wiens ver-

dediger hij zich opwerpt, zelf niet gelezen te hebhen;

4°. door ondoordachte rcdenecringen en door gebrnik te maken

van onderstellingen , die met <le waarheid in strijd zijn,



te concludeeren tot het bestaan van natuurverschijnselen, die

een enkele oogopslag ons leerl , dat niet bestaan.

» Science is modest", en ook een echt welenschappelijk man

is bescheiden, wel overtuigd, dat al zijn weten relatief en

met moeite van dwaahvegen af te honden is en gunt aan de

opinien van anderen gaarne een plaats naast eigene. De Heer

Knoch is daarvan nog verre verwijderd; de weg daarheen

boekjes, maar door de nauwgezelte , moeielijke studio van het-

geen gedaan is door de corypheen onzer welenscliap, geleid

aan de hand der nimmer falende *disciplina mathemalica."

Batavia, Januari, 1885.
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BEZOEK AAA DEI YULKAAN „MERAH"
IN NOVEMBER 1884,

A. STOOP,

Ingenieur bij het Mijnwezi

Den 10(len November reisde ik naar Seloh , den ll dcn d. a. v.

bracht ik een bezoek aan den Merapikrater.

Belangrijke veranderingen werden niet waargenonien.

De vulkaan rookte den 10llen en 11*> November meer dan

bij mijii voorgaande tochten, de eerste tocht in Mei 1.1. uitge-

zonderd

.

De rook ontspringt uit de kruin en nabij de zaklijn , merk-

w;i,inliii(rwijze echter alleen uit het westelijke deel van de

prop, het deel dus dat nog in beweging is (zie het voorgaande

rapport) («).

Weder werd sinds 25 September een geringe rijzing (0,41 M.

)

van het westelijk deel der prop geeonstateerd , het oostelijke

en kleniste deel bleek volkomen op zijn plaats gebleven te zijn.

Ken der punten van de prop, vvaarvan telkenmale de boogte

gemeten wordt, was verdwenen, ten bewijze, dat nog voort-

durend afstortingen plaats hebben.
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Ik trachtte verder een punt tot klaarheid te brengen , dat

in verband met den tegenwoordigen toestand van den »Merapi"

niet van belang onlbloot is, de vraag namelijk hoe de kolossale

ravijnen op zijn bovenhelling ontstaan zijn, die volgens .Iim;iii n\

op geen enkelen vulkaan van Java in zulk een ontwikkHin-

vvorden aangetroffen.

Zij zijn in hoofdzaak zes in getai; westelijk beginnende en

over noorden tot oosten vervolgende vindt men de djocrang

Belongkeng, dj. Randjang (Apoe), dj. Krawa ^ (Djoewe) , dj

.

Gandoel, dj. Opah en dj. Ello. De ravijnen zijn geseheiden

door uiterst steile ruggen, die zoo sclierp toeloopen, dat de

voet er nauwelijks plaats op vindt.

Op bet eerste gezicbt maken zij den unlink door srhcurini:

des vulkaans ontstaan te zijn, en is dit bet geval, dan zou

steeds de vrees voor herhaling van dit verschijnsel gewettigd

blijven.

Tegenwoordig vooral, mi men aannemen moet, dat de kralrr-

pijp van den »Merapi" tot nabij haar monding met vloeibare

lava is gevuld, zou de druk dezer kvakotem aUicht een nieuwe

scheur in het leven kunnen roepen of een der ouden baropenen ,

waaruit zicb met geweld de lava zou ontlasten.

JuNGHUHNreedsbehamlfll uilvnerig ImM onlslaan dezer ravijnen,

maar koml tot geen bepaald besluit.

II ij merkt op, dat de steile ruggen, die

il de ravijnen scheiden, overal, waar zij ont-

J L bloot zijn, blijken te bestaan uit een aautal

_J L lavastroomen , waarvan telkens de hovenlig-

A I gende bij de onderliggcnde lei-iigsiiringl

<\m\ liovcuvlak /if il c nt'veijslaamle sclicls tier dwarsdoursnedi' •

Deze lavastrnmiK'ii vfilgen <\o steile helling van den vulkaan

en verloonen overal cni |)i'ismalisrhe al'z«»ndering . dour selienren

loodrechl op lie! vlak . dier slroomen gerieht . Ju.nt.uuh.n zegl •

dat de lavastroomen niet op deze wijze over elkaar konden

vloeien , indien toen ter tijde de ravijnen aan weerszijden



reeds bestonden. Er m<ie,l il;i;ir«»m erosie in liel spol geweest

zijn, doch hij acht bet onmogelijk, dat afgronden van 500

voeten diepte als de djocnuaj <i<iml<ii>l door enkele werkin- van

bet water in de bardstc lava kunnen worden uilgebold.

.lu.M'.iiiii.N nieenl daar , dal lid nnlslaan dier ravijnon minsleus

door aardbevingen moel bevorderd zijn en zij dus in een ge-

lum oorsprong vinden.

Hel onderzoek, op raijn vorige locbten en speciaal gedmvnde

mijn laatste bezoek in den djoemng Gandoel iugesteld, beefl

mij tot een andere in. i. bevredigende vcrklaring voor be! ont-

staan van bovenbcdoelde ravijnon gebrarbt. Hel is mij nainelijk

gebleken, dal de bergruggen geenszins allcen uit lavaslr urn

bestaan, die over elkaar zijn gevlocid , maar dat zij zijn op-

gelionwd nil lavaslroomen, die lelkens met lagen van losse

prodncten afwisselen.

Die losse lagen zijn zijdwaarls gewoonlijk wider bun natuurlijk

tabid bijgcslorl en dikwijls min of meer begroeid , zoodat

zij van de kale, verticale lavawanden zel Is op een a 1st a.id

zeer wel te onderscbeiden zijn. Verder merkte ik op. dat

aan beide zijden van den djoeraug Gawkel nauwkeurig dezelfde

afwisseiing van lava en losse lagen voorknmt en de n.rrespon-

•,,{,„!

(fandttl.

loorsnede door den

idoel verloont dus

ilen dj. Gandoel

inen van den Mei

dikle \rihiokei) en opgeruimd.



9i

Voordat de ravijnen bestonden was de Merapi samengesteld

uit afwisselende mantels of sectoren van lava en losse vulka-

nische uitwerpselen ; het regenwater zocht toen bij voorkeur

zijn weg in de lengteplooien van den vulkaan. Zoodra het

de bovenste losse laag had uitgespoeld stuitte het op harde

lava; de vele scheuren in deze lava echter gaven doorgang

aan het water tot het een diepere losse laag bereikte. Daarin

hewoog het zieh voor een groot deel naar beneden en het nam

,

van onder te beginnen , het losse materiaal mede naar de

vlakte. De lava , die daar boven lag , werd ten slotte zoodanig

ondermijnd, dat zij instortle en zieh in losse Mnkkni vcnlcclilc

overeenkomstig de prismatische afzondering van het gesteente.

Dat deze losse blokken verder naar beneden getransporteerl

werden door het water, zal niemand verwonderen, die de

sterke hellingen der ravijnen van den Merapi kent.

Op dezelfde wijze werd een dieper gelegen lavastroom en

losse laag opgeruimd, tot ten slotte de ravijnen ontstonden, die

zieh nu aan den Merapi als even zoovele scheuren in den vnl-

Vulkanische krachten zijn dus aan de vorming der ravijiitMi

vreemd en men mag dus aannemen, dat de vulkaan Merapi

sterk genoeg gebouwd is, om aan een eruptie weerstaiid l*'

bieden, zonder dat scheuren en de daarmee samoii Ii;i n-«*ri«l^

v*M'>c!iijnselcn , als zijdelingsche lava-uitstroomingen
,
|tar;!>ilis<-li*'

kraters. etc. ontstaan, die op den Etna bij v. liijna icderc cnijitif

begeleiden.

Samarang, 16 November, 1884.
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NOG IETS OVER DE VERKLARING VAN HET
VERSCHIJNSEL VAN EB EN VLOED.

I I I « SI IOIS

Toen ik ecu jaar gcleden mij bezig hield mel de sludie van het

versrhijnsel van Eb en Vloed , zooals het. zich te Batavia voor-

doet. (') was de theoretische verklaring van het versrhijnsel diT

.ii'liji'ii in jjcl aliieuiceii \<>nr mij een zaak vanondergesehiktbelahg.

Ik bepaalde mij er toen toe om aan te wijzen, welke de gang

der getijen te Batavia is en toonde daarbij aan, dat die gang

Ik wees er* verder op, hoe de onregelm atigheden , die zich

srliijnliaar in de getijen te Batavia vnordoen , zooals bet optreden

nu eens van een, dan cons van I wee getijen in lift elmaal

en de veranderlijkheid van den maansoiiderdom . waarbij de

springtijen invallen, een gevolg zijn van den overwegenden

invloed, welke de declinalies van Zon on Maan np den -rany

van het gelij uitoefenen en waagde het eene veronderstelhng

uit te spreken . waarunor /am knnnen worden verklaard, waar-

oin de invloed der declinalie. welke in Europa nanwelijks

opgemerkl word I. , in den Indischcn Archipel zoo groot is.

Daarbij ilienden de resullaten van de zuiver theoretische be-

sclimiwingeii ..\pr ,'(,. -vlijen mij In! jeiddraad . maar de eigenlijke



verklaring van het verschijnsel bleef onbesproken. Het ligt

evenwel voor de hand , dat ik toen wel getracht heb mij eene

duidelijke voorstelliug van de eigenlijke oorzaak te vorraen en

naar aanleiding daarvan eenige berekeningen heb ingesteld,

welke echter door mij in het boven bedoelde, in het Ingenieurs-

tijdsehrift geplaatste arlikel niet werden opgenomen.

Toen onlangs in hel Tijdschrift der Natunrkundige Vereeniging

in Nederlandsch-Indie , Deel XLIV, aflevering 2, biz. 174, eene

korte beschouwing over die zeli'de kwestie verscheen , afkomstig

van de hand van Dr. H. Onnen, bleek mij dat boven bedoelde

berekeningen in dat tijdschrift meer op hunne plaats zouden zijn.

De aanleiding om ze ter opname daarin aan te bieden vind

ik echter in eene onlangs uitgekomen brochure (*) , waarin het

artikeltje van Dr. 0. op de meest heftige wijze wordt afgekeurd

en waarin over de bedoelde kwestie tal van beschouwingen

voorkomen, welke m. i. haren titel »Vergrijpen tegen de weten-

schap" met het volste recht dragen. *

Mijne bedoeling is, eerst de verklaring van het verschijnsel

van eb en vloed meer uitvoerig uiteen te zetten, dan Dr. 0.

gedaan heeft, en daarna een aantal onjuistheden in de brochure

van den heer K. aan te wijzen.

Alle in dat geschrift voorkomend dwalingen zullen echter

door mij niet worden besproken, daar de redeneeringen van

den heer K. mij niet altijd duidelijk waren. Indien men

ergens eene beschouwing ontmoet, welke men niet begrijpt,

dan kan dat aan drie verschillende oorzaken worden toe-

geschreven. Ten eerste kan de oorzaak gelegen zijn in

eene mindere bevattelijkheid van den lezer. In de tweede

plaats kan het zijn, dat de op zich zelf zeer juiste

beschouwingen van den schrijver door eene minder duide-

lijke wijze van voorstelling moeielijk te volgen zijn. Eindelijk

is hel mogelijk, dat die beschouwingen zoo zonderling zijn

.

(1) Suspecte geleerdheid en vergrijpen tegen de wetenschap door F. N.

Knoch , Leeraar in de Wis- en Natuurkunde aan het Gymnasium Willem III.

Batavia. Ogilv IE & C°. 1884.
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dat het als het ware aan ecu bloot toeval is toe teschrijven,

indien het den lezer gelukt , den draad van de redeneering van

den schrijver te vatten.

Ik beweer volstrekt niet , dat, toen ik de brochure van den

heer K. bestudeerde, het eerste geval v.h'h niet zal bebben voor-

gedaan. [miners de Merhanica is viw in tj niet het vak van

studie, waarmede ik mij voor elke andere wetensohap heb

bezig te houden; ik moet bijv. erkennen , dat ik de Minniujue

celeste van Laplace nimmer in lianden heb gehad.

Dat de tweede veronderstelling soms verwezenlijkt werd

,

acht ik niet onmogelijk, doch, dat het derde geval zich soms

voordeed, daaromtrent heb ik zekerheid.

Ik heb hier op het oog , hetgeen door den heer K. op bladz.

11 en 12 zijner brochure wordt medegedeeld over eene beweerde

ai'helling van het aardoppervlak van den equator naar depolen toe.

De daar onlwikkelde beschouwingen zijn zoo zonderling en

verraden zulk een gebrek aan inzicht in de grondbegrippen

der Mechanica of wel aan nadenken , dat ik mij nntslagen heb

geaclil van de taak om te trachten alle redeneeringen van den

heer K. te doorgronden.

Reeds in de oudheid is het verband lusschen het periodiek

rijzen en dalen van den zeespiegel en 'den stand der niaan

opgemerkt. Newton is de eerste geweest , die dat verband op

wiskundige gronden verklaarde. Hij beschouwde de aarde

als zuiver bolvormig, en geheel omgeven door eene vloeistof

van dezelfde dichtheid als de vaste aardmassa en veronderstel-

de, dat de watermassa op elk oogenblik den evenwichtsstand

aannani, voortvloeiende uit de aantrekkende werkingen der

vrrsrhillende hemellichamen. Hij toonde aan, dat het oor-

spronkelijk veronderstelde bolvormig oppervlak der zee onder

deu invloed van de aanlrekking der maan ongeveer de gedaante

zal aannemen van eene omwentelings-ellipsoide , waarvan de

lange as gelegen is iu de lijn , die de middelpunten van aarde

en maan verbindt.



In het punt op aarde , waar de niaan in het zenith staat

en in het daar tegenover liggende punt zal de waterspiegel

zieh tot zijn hoogsten stand verhcflen, daarentegen zal hij

tot den laagsten stand dalen op die plaatsen , welke 90° van de

beide hedoelde punten verwijderd zijn . Daar Newton aannam

,

dat steeds de evenwichtstoestand inlreedt, kon hij de aswenleling

der aarde buiten beschouwing laten. De bedoelde aanname is

evenwel, nog afgescheiden van de aanwezigheid van landniassa's,

welke de watervlakten van elkander scheiden, niet juist.

Daar ten gevolge van de aswenleling de bedoelde evenwichts-

toestand elk oogenblik een andere wordt, kan hij niet vvor-

den bereikt zonder eene slrooming in het water. Om aan dien

strooin eene zekere snelheid te geven en de wrijvingsweerslan-

den te overwinnen moet de bewegende kracht een zekeren tijd

aanhouden en een zeker bedrag bereiken.

Vandaar, dat op het oogenblik, waarop de evenwiehls-

toestand zou moeten intreden, die stand nog niet is bereikt,

terwijl de eenmaal ojigewekle slromn in liel wafer nog eenigen

tijd blijft aanhouden, nadat hel bedoelde oogenblik is voorbij-

gegaan. Derhalve zou , ook al ware de aarde geheel door water

omgeven, het oogenblik van lioogwater uiet samenvallen met

dat, waarop de maan (ol* de zon) door den meridiaan gaat.

Op grond van dergelijke besrliouwingen heeft Laplace in zijne

Mecanique celeste de gelijtlieorie nader ontwikkeld, daarbij de

aswenleling der aarde in aanmerking nemende.

Volgens hetgeen daaromtrent voorkoml in het bekende werk

van Hugo Lentz »Ueber Ebbe und Fluth des Meeres" leverden

echter die berekeningen geene volkomen afdoende resultaten

op. De theorie van Laplace, wien geene andere geregelde

getij-waarnemingen dan die te Brest ten dienste stonden , is wel

in overeensteniming met de waarneiningen daar ter plaatse,

maar op andere punten, waar de getijen op eene andere wijze

door plaatselijke omstaudiglieden wnrderi gemlliienreord , doen

zich verschijnselen voor, welke volgens die Iheorie moeielijk

te verklaren zijn.



In alle wcrken, welke (lit onderwerp niet tot in details

beliandelen . word I aiiren de nicer eenvondig tbeoric van Newton

• mtwikkeld : ilinns Itesehonwingen maken nog steeds den grond-

slag van do verklaring der getijen uil.

Ook in het door Dr. 0. aangehaalde werk Lehrbuch der

kosmiscliru l'lu/si/; van Muller wordl, naar het schijnt, alleen

die Lheorie ontwikkeld, in elk geval wordt alleen die theorie

door Dr. 0. besproken . VVaar dns de heer K . er Dr. 0. een

verwijt van maakt, dat deze zich bepaald heeft lot hetgeen

hij noemt het eerste gedeelte der getij-theorie , is hij onhillijk.

Want het kan de bedoeling van Dr. 0. niet geweesl zijnom

in het drietal bladzijden, welke hij aan liet onderwerp g'-wijd

heeft, een volledig overzicht van de getij-theorie te geven.

Zijn voornemen was blijkbaar alleen, om te wijzen op het

niidiiiilt'iijke van de verklaring. die daarvan in de meeste leer-

hoeken gegeven wordt.

Dat nn die verklaring aan duidelijkheid inderdaad te wenschen

overlaat, daaromtrent hen ik hot met Dr. 0. geheel eens.

Hoe anders het verschijnsel te verklaren , dat zoo weinig

personen eene dnidelijke voorstelling hebben van de reden

,

waarom zich ook aan de van de niaan afgekeerde zijde der

aarde een vloedgolf vomit?

Wanneer hijv. een oningewijde in bet leerbnek van >liii.i.i:rt

leest, dat een waterdeeltje, gclcgen aan de van de in aan afgekeerde

zijde der aarde minder sterk dan het middelpunt der aarde

naar de maan gravitirt , dan zal hij , ook al heeft hij ingezien
,

waarom de aantrekking der maan zich daar minder sterk moet

doen gevoelen , allicht in de verzocking komen om te meenen

,

dat dit waterdeeltje, vooral indieu steeds dezelfde zijde der

aarde naar de maan was toegekeerd, zich steeds verder van

de aarde zal verwijderen. En al gelooft hij , dat de aantrekking

dor aarde zich daarlegen verzet, dan zal het hem toch nog

niet duidelijk zijn, waarom die verwijdering aan eene bepaaldo

grens is gebonden en in geen geval zal hij inzien, hoe die

grens onder cijfers kan worden gebracht.



Eene ineer duidelijke verklaring is dus geenszins overbodig;

ik wil eene poging wagen om die te geven, al zal daarbij,

gelijk van zelf spreekt, niets nienws worden meegedeeld.

Bij de volgende beschouwingen over de beweging van aarde

en inaan zal meermalen worden gesproken over de wenteling

der aarde.

In bet dagelijksch leven is men gewoon te veronderstellen

,

dat de maan om de aarde wentelt en daarbij de aarde stilstaat.

Doch die voorstelling is niet juist, daar bij de wenteling

van aarde en maan de draaiing plaats heeft om bet gemeenschap-

pelijk zwaartepunt. Omdat de massa der aarde veel grooter

is dan die der maan, ligt dat zwaartepunt veel dichter bij

het middelpunt der aarde dan bij dat der maan. Het ligt

zelfs niet buiten het oppervlak der aarde; van daar dat, wanneer

men de verplaatsing in de hemelruimte op het oog heeft, de

aarde door die wenteling nagenoeg geene verplaatsing ondergaat

en de draaiing op weinig na om het middelpunt der aarde

plaats heeft.

Ik zal uitgaan van eenige vereenvoudigende veronderstellingen

en daartoe aannemen , dat de aarde geheel vloeibaar is en dat

hare gedaante, indien de getijwerking niet bestond, eene zuiver

bolvormige zou wezen en zal nagaan, welke verandering die

gedaante onder den invloed van de aantrekking der maan moet

ondergaan, opdat de evenwichtstoestand aanwezig zij.

Verder wordt verondersteld , dat de maan zich in het vlak

van den equator bevindt en dat de baan , welke aarde en maan

6m elkander beschrijven, eene cirkelvormige gedaante heeft in

plaats van, zooals in werkelijkheid het geval is, die van een

ellips, welke slechts weinig van een cirkel verschilt.

De zwaartekracht is in staat om aan een deeltje, dat aan

de oppervlakte der aarde in den equator is geplaatst, eene

versnelling inede te deelen van 9,7806 M. in de seconde.

Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat de aan-



trekkingskracht der aarde daarbij wordt tegengewerkt door de

liihlilclniiiiivlicili'iKli' ki'iichl . wclke <vn gevolg is van de aswen-

Icling der aarde en die op zich zelf in staat is otn aan het deeltje

eene versnelling van 0,0557 M. in de seconde mede te deelen.

De aantrekking der aarde alleen is dus in staat om aan dat

deeltje eene versnclling te geven van 9,8145 M. in de seconde.

Hieruit volgt, dat de eigenlijke aantrekkingskracht door de

aarde uitgeoefend op een lichaam, dat op de oppervlakte der

aarde in den equator is geplaatst en 1 K. G. weegt , bedraagt

^i45
- = 1,00545 K. G.

9,7806

Die aantrekkingskracht wordt uitgeoefend door de massa

der aarde M, welke men zich daarbij, gelijk de berekening

eert, in het middelpunt der aarde geconcentreerd en dus op

een afstand r van het lichaam verwijderd mag denken. Was
echler die geconcentreerde massa van het lichaam verwijderd

op den afstand R, gelijk aan den afstand tusschen de middel-

punten van aarde en maan, in plaats van op den afstand r.

dan zou volgens de wet der aantrekkingskracht die aantrekking

bedragen 1,003415 __ K. G. Bedraagt nu de aantrekkende massa

niet M, maar m
,

gelijk de massa der maan , dan zal de aan-

trekking zijn 1,00545 — — K. G.

Met andere woorden: de aantrekkingskracht door de maan

uitgeoefend op een lichaam, dat zich in den equator der

aarde bevindt en van de maan verwijderd is op een afstand

gelijk aan den afstand der beide middelpunten bedraagt

1,00345 - ™ K. G. d. i. daar R — 60 r en M=80m is,

& M
0,000005484 K. G. per K. G.of 54,84 m. G. per 10 K. G. (*)
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In dat geval verkeert op zeer weinig na een lichaam , dat zich in

een punt van den equator bevindt, dat de maan in den horizon

heeft . Staat daarentegen de maan in hel zenith , dan zal de aan-

trekking bedragen 54,84 X (^-)
2= 36,03 m. G. per 10 K. G.

In het daartegenover liggende punt der aarde zal de aan-

trekkingskracht bedragen 54,8 X (-^-V= 55,71 m. G. per 10

KG. Hieruit volgt eveuwel niet, dat het gewieht van een

lichaam aan de naar de maan toegekeerde zijde der aarde met

56,05 m. G. per 10 KG. wordt verminderd en aan de van de

maan aigekeerde zijde met 55,71 m. G. per 10 KG. wordt ver-

meerderd tengevolge van de aantrekking der maan. Dit zou

wel het geval zijn, indien de aarde gedwongen was onveranderd

dezelfde plaats in te nemen. Doch aangezien de aarde eeue

cirkelvormige baan beschrijft, wijkt zij voortdurend af van de

richting, waarin zij zich zou blijven bewegen , indien de aan-

trekking der maan op een gegeven oogenblik ophield te bestaan

en valt zij als het ware voortdurend naar de maan toe.

De versnelling, waarmede het middelpunt der aarde de maan

nadert, is 0,000005484 x g Meters. Een voorwerp op aarde

geplaatst in het punt, dat de maan in het zenith heeft, zou,

als er geene andere krachten op- werkten, de maan naderen

met eene versnelling van 0,000005605 X y Meters. De ver-

snelling, waarmede in dat geval bej voorwerp zich van het

middelpunt der aarde zou verwijderen, zou bedragen:

(0,000005605— 0,000005484) x g Meters= 0,000000119 Xg
Meters.

Maar het voorwerp blijft steeds op denzelfden afstand van

het middelpunt der aarde verwijderd.

De verdere krachten. die op het lichaam werken, moeten

dus zoodanig zijn, dat zij trachten het lichaam met eene

even groote versnelling tot het middelpunt der aarde te doen

naderen. Deze krachten zijn:

1°. De aantrekkingskracht der aarde, waarvan de versnel-

ling g Meters is.
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2<i<'. De weerstand van den grond, waarop hel lichaam staat.

Stelt men dezen weerstand per m;e>a van een i\. ('.. gelijk

aan D kilogrammen , dan is tie versnelling van die kracht

D x g Meters.

Dus moel men bebben :

g— D x g= 0,000000119 X g

of: D—\- 0,000000119 K. G.

Hieruit blijkt, dat de drukking , welke een lichaam van de

massa van t K. G, uitoefent met 0,000000119 K. G. vermin-

derd wordt, d.i. met 1,19 m. G per 10 K. G.

Een lichaam op aarde , dat de maan in het nadir heeft, zou

,

indien er geene andere krachten op werkten , de maan nade-

ren met eene versnelling van 0,000003371 X g Meters. Het

!iii;!<!f!pi.int der aarde nadert de maan met eene vei-snellim:

van 0,000005484 X g Meters. Het lichaam zou zich dus

van dat middelpunt verwijderen met eene versnelling van

(0,000003484 — 0,000005371) x g Meters = 0,000000115 X g

Verder geldt geheel dezelfde redeneering als boven. Ten

einde het lichaam steeds op denzelfden afstand van hel mid-

delpiml iIit aarde verwijdenl le doen liiijven. is het weder

noodzakelijk, dal de druk. weiken hel lichaam op den hodem

uitoefent met 0,000000115 K. G. per K. G. verminderd wordt.

Het gewicht der voorwerpcn op aarde wordt. dus, zoowel

aan de naar de maan toegekeerde, als aan de daarvan afge-

keerde /ij<le vcnnimlcnf niel ongeveer l,l
:i m. G. per 10 K. G.

Stellen we ons nu de aarde eens voor als geheel bestaande

uit eene vloeistol" van gelijkmatige dichtheid en geheel hevveging-

loos, zonder dat er eenige uitwendige kracht op werkt, in de

hemelruimte geplaatst.

Dan zal zij eene zniver holvormige gedaante aannemen , omdat

alleen hij die gedaante het evenwicht mogelijk is. Immers

alleen dan zal de druk, welke in hel middelpunl van verschil-

lende zijden wordt uitgeoelend gelijk zijn . Stellen wij ons nu

verder voor, dat het gewicht der vloeistol' door een uitwendige
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oorzaak, lujv. door de lijuilrcMvingdor m;s;m in do cone rirhtini:

kleiner wordt dan in de andere. Dan zal het evenwicht

verbroken zijn , want volgens de richting, waarin de lichtere

vloeistof zich bevindt, zal de druk in het middelpunt kleiner

zijn geworden, dan in de richting van de zwaardere vloeistof.

De zwaardere vhteislof ~ui dun d<> lichiove oppcrscu . wannloor

het evenwicht wordt hersteld. Aan de naar de maan toege-

keerde zijde zal dan de vloeistof rijzen en aan de tegenover-

gestelde zijde eveneens. In die punten, waar de maan in den

horizon staat, zal de vloeistof dalen. Eene uilrekking van de

vloeistof (waaraan de heer K. de vloedvorming toeschrijft)

zou, ook nl nam zij belangrijke afrnetingen aan, er niet toe

medewerken, om het verbroken evenwicht te herstellen. In-

tegendeel; zij zou de lichtere vloeistof iets van hot n

der aarde verwijderen en daardoor nog lichter maken en das

het evenwicht nog meer verstoren. Voor de herstelling van het

evenwicht is dns we! degelijk eene verplaatsing van de vloeistof

noodig ; de ophooping der vloeistof is geen bijkomend verschijnsel

en de rijzing in het eene punt moet wel degelijk met eene

daling in een ander punt samengaan.

De aswenteling der aarde brengt in het hier beschreven ver-

schijnsel geene verandering.

Want zij veroorzaakt wel eene afplatting (geen a fhelling)

van het aardoppervlak naar de polen toe, maar werkt op alle

onder een vx _i'louon piinion op golijko wij/.t
1

en heeft dus op de vormverandering van den equator, welke

in de eerste plaats beschouwd wordt, geen invloed. Alleen

zal zij ten gevolge hebben, dat de punten, waarin zich de

vloeistof tot de grootste hoogte verheft , voortdurend langs den

equator worden verplaatst. Maar omdat wordt aangenonien

,

dat op elk oogenblik de evenwichlstoestand aanwezigis, heeft

dat op het bedrag van de rijzing en daling geen invloed.

Men zal de opmerking maken, dat de aarde in werkelijkheid

niet geheel vloeibaar is, maar slechts door een vloeistoflaag

is omgeven.



Ik zal later op de wijzigingen, welke die omslnndidicid in

bovenstaande conclusion brengt, tcrugkomen.

Er zal nu toe worden overgegaan om de voorgaande be-

scbouwingen onder cijfers te brengen en dus door berekening

te bepalen boe groot onder de opgegeven omstandigheden de

hoogte is van den vloed door de maan veroorzaakt.

Denken we ons daartoe, dat in bet equatorvlak der aarde

(fig 1 , op de hierbij gevoegde plaat, slelt eene doorsncde der aarde

volgens dat vlak vobr) drie buizen zijn gephiatst, reikende van bet

middelpunt der aarde tot de oppervlakte. Een dier buizen A is

geplaatst in de ricbting der maan , de tvveede B in de tegenover-

gestelde ricbting, de derde C in de ricbling loodrecht daarop. De

aanlstraal in dc riclilin-- der buis (\ word I ^Hijk i;vsleld aan r : de

verbeffing van den waterspiegel in de buis A gelijk aan k, in de

lmis P. p'lijk A . /.nodal de bundle der vloeistof in die beide buizen

bedraai;! r + h en r H- h'. Nu wordt voor bet evenwichl veivisrhl.

dat de drukkingen , in het middelpunt door de vloeistofkolommen

in de drie buizen uitgeoefend, ouderling gelijk zijn. Op de

vloeistof in elk der buizen werken (de aswenteling der aarde

buiten beschouwing latende) 5 serien van kracbten , als

:

ten eerste bet eigen gewicht, een gevolg van de onderlinge

aantrekking der deeltjes;

ten tweede de aantrekkingskracht der maan:

ten derde de zoogenaamde »lraai:liridskrarbf' force d'inertie)

,

welke moet worden in rekening gebracht om de evenwichtsver-

gelijking op te maken en voor elk deeltje gelijk is aan de

Iraagheidskracht in het middelpunt.
(
x
)

De eerste kracbt stellen we voor buis C gelijk aan D.

Dan zal zij voor buis A bedragen D -+ S.h.g en voor buis B

(1) Hierbij wordt verondersteld , dat allc deeltjes der aarde pelijk en

gelijkvormige bancn beschrijven on dii- de lioweging der aarde zoodanig is,

«lat zij. wat dc nrhliit- Itcin-I'i. v Is di'iizHl'den stand in de hemelrnimte

inneemt. IK' iiruiLanu I •
- aanlc u <

-

1 dan hotaan nit eene wenleling om

dc as, gaande door het gemeenscliappelijk zvvaartepunt van maan en aarde
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D-h$.h'.g, indien f de dichtheid der vloeistof, welke ver-

ondersteld wordt overal dezellde te zijn , en <j de gewone ver-

snelling der zwaartekracht voorstelt en de doorsnede der drie

buizen gelijk een wordt gesteld.

De aantrekkingskracht der inaan bedraagt voor een deeltje,

waarvan de massa gelijk is aan een en dat op een afstand

H\ van hel middelpunt der maan verwijderd is, y.-.— en

is steeds gericht volgens de rirhling. waarin hel middelpunt der

maan zich bevindt.

De derde kracht is voor elk deeltje, waarvan de massa gelijk

een is, dezelfde en gelijk aan de middelpuntvliedende kracht

in het middelpunt en gelijk en tegengesteld aan de kracht,

waarmede een in het middelpunt der aarde geplaatst deeltje

van de massa 6en door de maan wordt aangetrokken. Zij

m r2

WW
der aarde bij de wenteling om het gemeenschappelijk zwaartepunt

voorstelt
, p de afstand van dat zwaartepunt tot bet middelpunt

der aarde en R de afstand van de middelpunten van maan en

aarde. De reden, waarom de beide genoemde groolheden aan

elkander gelijk zijn is de volgende. Indien de loopbaan een cirkel

is, dan is de totale middelpuntvliedende kracht der aarde getijk

aan de totale aantrekkingskracht door de maan uitgeoefend.

Laatstgenoemde kracht is, zooals bekend is, gelijk aan die,

welke zou worden uitgeoefend, indien de massa's van aarde

en maan in hunne middelpunten waren geconcentreerd, en

bedraagt derhalve g.m.JL. Verder leert de berekening ,
dat

ven -roolc doch ic»cnovrri:e-

deze Iaatste bcwc-m- oppi'-

oen resultant.' ^lijk aan mil

bedraagt derhalve: »*./3 =g _, waarin « de hoeks
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de i-t'siiltante van alle roiddelpuntvliedende krachlen, welke

worden opgewekt, indien een lirlianin oni ecu ;is wentelt,

ook al snijdl die as het lichaam, gelijk is aan de middelpuui

vliedende krachl . welke zou worden opgewekl , indien de

contreerd. Zij z;i! dorhalve bedragen: M.i.fi.o.

Hieruit volgt: g.m.— = M.u 2
.p.

Die kracht is voor aite deelljes grrirhl volgens de richling

van het. middelpunt der niaan tmar da I der aarde. De aan-

Irekkingskrar.ht door de maan uil-t loud op de massa, bevat

in een gedeclte der bnis A van de lengte dx, dal op een af-

sland x verwijderd is van liel middelpunl der aarde en dus

op een afstand ft—x van het middelpunl der maan , bedraagt

:

9
M(R—xf

'

Voor een overeenkomstig gedeelte van bnis B zal die kracht

hedragen: «? X dx X g !!l_.

Do lotale traagheidskracht van de vloeislofmassa l.eval in de

huis A bedraagt: (/• -f- A). o\«Vj> , idem voor de buis B:

(r + A,). $. »*.
P. De traagheidskrachl voor de massa, be-

vat in een gedeelte der bnis C van de lengte rfy, bedraagt:

J X dy X<»*p. Deaantrekkingskrarht door de maan opdie /.elide

deeltjes in die bnis op n uenoi _ di .1/1 lldi n iUt uid a an be

middelpunt der maan verwijderd zijn als het middelpunt del

kraelil geriehl is naar hel middelpunt der

en kleinen book met de as XX maakt, mag

dal de onlbondene van die kracht evenwijdig
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aanmerking nemende, dat g—~ = <^h is, gelijk aan

9 X dy X o>y

Hieruit volgt, dat de volgens de XX-as gerichte kracbten,

werkende op de vloeislofdeeltjes in de buis C elkander ophH-

len, zoodat alleen met de ontbondenen volgens de as YY

rekening behoeft te worden gehouden. Dir kradit hedniai;-!

voor de massa bevat in een gedeelte der buis C ter lengte dy:

De drukkingen in bet middelpunt zullen dus voor de 3 buizen

bedragen

:

Voor buis A:

Voor buis B:

Fi=D+^h.g+'fjJ

+ f

%XdxXg^-^^ {r -hhi)^?.

Voor buis C:

D+S M li- It

De evenwichtsvoorwaarde is F{ = F* — Fz .

Daar h en h{ zeer klein zijn ten opzichte van r, begaat men

een geringe fout door de integralen te nemen tusschen de

grenzen r en o in plaats van r+ A of r + A| en o en mag

men ook in de uitdrukking voor de middelpuntvliedeude krach-

r+ A en r-4-A, vervangen door r.

De evenwiclilsvoorwaardc wordt dan:

h lu
r /_ . /» ~\i~*~~7™ ? ~



Derhalve

:

*"T'
i
(-sb""T) + 7^ =

, _^ r*(_J JL\ _ _!L a - J_ HL Jl

Door voor afy te substitueeren a ™1L, gaat deze voor-

waarde over in:

m r4 m r* 1 m r4

h ~~M ~W (R—r)
= hi ~~

M~ WTrT^)
= %M W

Neemt men nu in aanmerking, dat r klein is ten opziehte

van R, dan wordt kz=zht en blijft als evenwichtsvoorwaarde

slechts over

:

h _ ™ St — h - jt
M B? ~ 2 M 8?

Derhalve is:

(t)

3

Het is mogelijk om langs een geheel anderen weg tot deze

zelfde uitkomst te geraken.

De vloeistof zal alleen in evenwirhl kiinnen zijn, indien de

resultante van alle krachten, welke werken op elk aan de

oppervlakte gelegen deeltje, gericht is volgens de loodlijn op

dat oppervlak. De resultante van alle krachten, werkende op

een in den equator gelegen deeltje P (fig 2 op de plaat stelt eene

doorsnede van de aarde met het equatorvlak voor), zal dus

gericht moeten zijn volgens de loodlijn op de in genoemde

figuur geleekende kromme lijn.

Uit deze voorvvaarde kan de vergelijking dier kromme vvorden

opgemaakt, daar het mogelijk is dc ruiitiiiu van de resultante

der genoemde krachten te berekenen.
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De bedoelde krarhlen zijn, indien de aswenteling der aarde

buiten rekening wordt gelaten, drie in aanlal, tiamelijk:

a de aantrekkiogskracht door dc aarde uitgeoefend;

b de aanlrekkiugskrarht .lour de maan ui'ueocfend

;

c de traagheidskracbt.

De sub a bedoelde kracht is, indien de inassa van lie! (leellje

gelijk een wordt gesteld, gelijk aan g. De verandering. wrlke

die kracht ondergaat ten gevolge van den ongelijken al'slawl.

waarop de deelljes van bet middelpunl der aarde veiwij.lenl

zijn, is namelijk uiterst gering. Dovendien heeft eene geringe

verandering in de grootte dier kracbt op de richting der

resullante (waaroin bet bier uilsluitend le doen is) een uiterst

geringen invloed. Verder word I aangeimiiieii, dat die kracht

g steeds geriehl is naar hel uiid(lel|»imt der aarde. (')

1) IV/.o vcronderslollinp is uicl wiIUukmi jm

i /at iml; ilii; aiVlaml la'lijk mil \\«v<"

ie kraclitcii. d. w. /.. de lotale u

Imam iiitpenofcnd. met. den slraah-
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De sub b bedoelde kraclit mag gelijk worden gesfeld aan

n^L - , imlien weder R den nfstand van de nmldel-
J M (R-x)

pnnlen van niacin en aarde voorstelt.

De horizonlale onlbondene van die krarlil mag wcJit gelijk

wnnleii gesleld aan die krarlil zeke en de -wrlikale ontboiidene

.. m r> y
zal zyn: .^ ^-^ -j—

7
3/ #
De soin der horizonlale ontbondenen der 5 krarhten

is dns:

__ g cos a_0„„+0„__
Evenzoo de soni der vertikale onlbondenen:

Vervangt men deze waarden door g— en g±- , dan

groot , hetgeen, omdal. g zeer groot is t. o. v. bene, op de rit-lil ini*

der resultante van a, b en c nagenoeg geen invloed uitoefenl.

De bedoelde vervanging. waardnor de lierekening zeer ver-

.en\niii!i-,| wnrdt. is dns geoorloofd

.

' I'lllli . Wl'lklM'l



Men mag dus stellen:

H _ r
+ M &~M(R^

V Jt m j*y_
r M (/U*)3

De voorwaarde , dat de resultante loodrecht staat op de kromme

lijn, wordt uitgedrukt door de formule:

* v -L=- 1

dee II

Zoodat men heeft:

|f («-.)»+4,vj*=-jf («-)•+ j£(j«-?

Nu is x strikt genomen gelijk 7 r 4
2— y*.

Door hierin r 4 te vervangen door r begaat men eene fout,

die zeer klein is ten opzichte van x.

Daar verder R zeer groot is t. o. v x, begaat men door

voor x te stellen ' r2 — ?/
2 eene fout, welke t. o. v. U—

»

eene kleine grootheid der 2de orde is en dus eveneens eene

kleine grootheid der 2de orde t. o. v. het eerste lid der ver-

gelijking.

Voert men de bedoelde substitutie niet uil in bet 2 Jt> lid der

vergelijking (hetgeen natuurlijk niel phials heeft, daar het doel

der substitutie juist is, de integratie gemakkelijk te makes]

dan begaat men in de bepaling van de waarde van -JLeene

fout, welke eene kleine grootheid der 2de orde is, hetgeen,

zooals hiervoren in de noot is aangetoond, geoorloofd is.

Na de substitutie kan de integratie gemakkelijk plaats hebben

en geeft als resultaat:



i f kan worden bepaald door le slellen.r— o,y =

_,. fi3+_ «,, + __ „ =_«.___ ,, R+f .

Door in vergelijking (1) le substilueeren y= o, ,<;= r~M,
de marblon It- onlwikkeieiiendaarbij de 2' 1 '' on boogere niacbten

van h le verwaarloozen en voor C de gevonden waarde to

substilueeren, vindt men:

fc.(*-r) [£(,«- {R-r) * iij^ («-,f]=-| £>,

De lusschen
j |

geplaalste term van bet eersle lid dezer

vergcUjking is zeer klein 1. o. v. den term (R—r)*.

Men mag dus benaderenderwijs stellen

:

welke uilkomst met de \Toeger gevondenc gebeel overeenstemt.

Door in te voeren 3/= 80 m, /* = 60r en r = 6577400 M.

vindt men h == 0,554 M.

Voor de zon gelden gebeel dezelfde beschouwingen , docb

dan moet worden gesteld m = 320780 M. en R — 23280 r.

Men vindt dan A, = 0,245 M.

Volgens deze berekeningen zal dusde boogte van bet springtij

in den equator zijn:

h 4- A| = 0,797 M.

en de hoogte van het doode tij:

h — h { =0,511 M.

de bes.bouwingen moeten worden gebraebt, indien in aanmerking

wordt genomen, dal de aarde in werkrlijkbrid niel gebeel vloei-

baar is, maar bestaal uit een vasle kern door water omgeven.



De eerste wijze van berekening kan dan niet dirokl wnrden

toegepast. Het is altbans moeielijk zich een juiste voorslelling

te vormen van de wijze , waarop de drukdan paar liel inidtlel-

punt der aarde wordt voortgeplant.

Men zou kunnen meenen , dat men , de diepte der zee aan-

vankelijk als overal dezelfde aannemende , die diepte slechts

zooveel behoefde te vermeerderen of te verminderen, dat de

druk op den zeebodem overal dezelfde bleef.

Het moet erkend worden , dat de beschouwingen van Dr. 0.

,

waar liij spreekl van eene oppersini: van be I liehlere water

door het zwaardere, aanleiding geven tot de opvatting, dat

men op die wijze eene jnisle uilkmnsl /on kunnen verkrijgen.

Dit is evenwel het geval niet, zooals blijkt op bladz. 15

van de broehure van den heer K. , waar de bedoelde onjuisle

wijze van berekening gevolgd wordt.

Later zal worden opgegeven, waarom die wijze van bere-

kening geene juiste resultalen kan geven.

De tweede wijze van berekening is wel toepasselijk en zal

dezelfde uitkomst, als hiervoren gevunden is, blijven opleveren.

Zoolang men zich dus bepaalt tot het zoeken van den evenwichts-

toestand , heeft de diepte der zee geen invloed op de theoretiscbe

vloedhoogte, wel te verstaan onder de voorwaarde, dat voor

de massa der aarde eens en vooral een bepaalde waarde is

aangenomen.

Ik zal nu meer bepaald overgaan tot de bespreking van de

meermalen genoemde brochure. Het ligt niet in de bedoeling

den heer K. in zijnen slrijd tegen Dr. 0. op den voet te volgen.

Ik zal mij bepalen tot het aanwijzen van een aantal grove

onjuistheden , welke in genoemde brochure voorkomen.

Op bl. 6 en 7 zegt de heer K., dat i.el waler aan denaar de

maan toegekeerde en de daarvan afgokivrde /ijde der aarde

wordt uitgetrokken , waardoor in die puiiteii eene ojihrnijimj van

den waterspiegel ontstaat , dat die ophooying niet samen belioett



le gaan met eene ophoojring van water en ilns de rijzmg \;m

lien walorspiogel op eenig |ninl geenszins onvermijdelijk samen

behoefl le gaan meL cenc daling op anderc punten.

Een en andcr toonl dnidelijk aan , dat de heer K. de rijzing

van don walerspiegel niel tocschrijil ami cenc massa-vermeer-

Hcefl hij, loen hij tot die opvalting kwam, wel eens

nverwogcn en nagerekend, hoe grool die iiilzclling inderdaad

kan zijn?

Waarschijnlijk niet, want dan zon hem gebleken zijn, dat

die uitzetting, zooals liieronder wnnll aangeloond , geen grooter

dan een totaal onwaarneembaar bedrag kan bereiken.

Indien de diepte der zee 8000 M. hedraagt, dan zijn de

ondersle watcrlagen bloolgeslcld aan eene drukking van ongeveer

SOO alinosleeren. Aan de oppervlakle is die druk 1 almosl'eer

.

/nodal de gemiddcldc drukking, waaraan liel waler ondcrworpen

is, ongeveer 401 1 alinosleeren hedraagt.

De samendrokkingscoefficient van water hedraagt hoogslens

ongeveer 0,00001)0 voor eene vernieerdering van druk met 1

almosl'eer. Aangenomen . dat die coefficient bij zecr groole drnk-

kingen niel kleiner wordt, dan zal de watermassa, die aan

eene gemiddelde drukking \an 400 alinosleeren is liloolgesleld .

ilaanloor eene saniendriikking liehhen ondergaan van 0.O2 maal

liel oorspronkeiijk volume. Die saniendriikking zal dns totaal

dienlem

rmindering, welke

omlergaal , bedraagt ongeveer

leiidnikkii;ig van het water zal

derd met

:

l,l8 ticn-millioenslc

160 M. ,0184 m. M.

laraan toe te schrijven, dan

lillinieler hedragen.

dat hij n

behoell le zoeken

1 hespeur.
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De reden is, dat hij vermoedelijk niet in staat was ora eene

rijzing van (indien het glas 20 c. M. diep was) een tachtig-

duizendste gedeelte van ecn millioenste-millimeler waar te nemen.

Verder zegt de heer K. , dat ook in uitgestrekte binnen-

zeeen, zooals de Kaspische zee, geen eb en vloed wordt waar-

Of dit volkoinen juist is mag betwijfeld worden , want onlangs

werd in een tecbnisch tijdschrift vermeld, dat in de Canadasche

raeren een getij is geconstateerd

.

Dat verschijnsel is, hoewel die watervlakte niet met den

oceaan in verbinding staat, zeer goed te verklaren, mits

men de verklaring niet zoekt in de uitrekfcing van het

water.

Uit de formules, vroeger meegedeeld ter berekening van den

vorm, dien het oppervlak der zee zal aannemen, kan gemak-

kelijk worden afgeleid, dat de hoek, welken ten gevolge van

den invloed der maan normaal en aardstraal met elkander

maken benaderenderwijs gelijk is aan : -rr X -== sin a. cos *

,

indien « de hoek is, welken die aardstraal maakt met de

richting, waarin de maan zich bevindt.

De bedoclde afwijking bereikt hare grootste waarde voor

- = 4S° en is dan i-J-y.

Daar die afwijking afwisselend nu eens naar de eene, dan

eens naar de andere zijde plaats heeft, bedraagt de totale

variatie in de richting van den normaal -rr X -_ , d. i. voor de

maan 1: 17.280.000.

Die zelfde verandering zal ook de waterspiegel ondergaan,

indien steeds de evenwichtstoestand intreedt.

Indien dus hel Lake-Superior (het grootste der Canadasche

meren) hetwelk van Oost naar West gemeten eene lengte heeft

van ruim 500 K. M. ,
gelegen was onder den equator, dan

zou de theorel ische afwisseling in den waterspiegel , voor zoover



zij aan de maan is toe le schrijvea, bedragen: ^^^^
M. = ongeveer 5 c. M.

Door de working dcr zon kan dit bedrag bij springlij slij^nt

tot ruim 4 c. M
De omstandigheid , dat hct Lake-Superior op ongeveer 47°

breedte ligt, zal de bedoelde afwisseling in den waterstand

minder doen zijn; daarentegen zal zij kunnen loencmen door

bet oploopen van bet water in de smalle uiteinden van het

meer . Een getij van enkele c. M. hoogte kan dus in het Lake-

Superior zeer goed voorkomen en eveneens in andere meren.

daarmede in afmetiugen eenigszins overeenkoraende. Het spreekt

evenwel van zelf, dat dit verschijnsel niet dadelijk in het oog

valt, ouidat de toevallige veranderingen van den waterstand

hij v. door aan- of aflandige winden (om van den golfslag niet

te spreken) veel grooter kunnen zijn, dan de door mij

bedoelde

.

Slechts door langdurim- syslnnalisrhe waarnemingen kan het

bestaan van getijen onder die onistandigheden worden gecon-

stateerd.

Dr. 0. heeft in zijn artikeltje gezegd, dat het gewicht der

liohamen aan de naar de maan toegekeerde en aan de daarvan

afgekeerde zijde der aarde ten gevolge van den invloed der

maan met 1 m. G. per 10 K. G. wordt verminderd.

Waarom dat plaats heeft, zegt hij niet.

De verklaring daarvan is door mij hiervoren gegeven.

Uit de omstandigheid , dat Dr. 0. die verklaring niet meedeelt,

meent de heer K. op biz. 15 zijner brochure de conclusie te

mogen trekken, dat Dr. 0. die verklaring niet kent. Ik zie

tot die gevolgtrekking geen grond. Moesl ik kiezen tusschen

Dr. 0. en den heer K. dan zou ik eerder geneigd zijn om te

meenen, dat laatstgeiioemdc die verklaring niet kent, aangezien

hij van meening is, dat Dr. 0. een bedrag van 31 m. M.

per 10 K. G. had in rekening behooren te brengen en voorts



in verband met hetgeen voorkooit op bladz. 11 en 15 der

brochure, waarover later. Maar het kan ook zijn, dat ik de

redeneeringen op hi. 15 van de brochure van den heer K.. aan

vviens beschouwingeii nicniand een zekerc male van onduidelijk-

heid zal onlzeggen, uiet goed hel» begrepen.

Reeds vroeger heb ik opgemerkt, dat de mededeeeling van

Dr. 0., dat de maan de drukking van hel water op den zee-

bodem verminderl . en dat. daarbij bet liclitere water door het

zwaardere wordt opgeperst , aanleiding kan geven tot eene

verkeerde gevolgtrekking. De heer K, heel't die verkeerde

ronclusie op Id. VS zijner brochure gelrokken: liij redenrerl

daar aldus.

Op de punten der aarde, waar het gewichl van bet zeewater

maximum en minimum is, beeft bij in de zee (waarvan hij de

diepte overal op 8000 M. stelt), 2 vertikale buizen geplaatst

gedarhl en die met ecu bitrizonlale Imis verbouden. Het water

in de eene vertikale buis moet evenwicbt maken met dat in

de andere. Nu verhouden zich de soortelijke gewicbten van

het water in de beide buizen als 1 tot 1,0000062. De ver-

houding van de hoogten der beide walerkolommen moet de

omgckeerde zijn ; dus zal bet water in de eene buis 0,0000062

x 8000 M. = ongeveer 5 c. M. hooger nioelen gaan staan dan

in de andere.

De fouten in de redeneering zijn 3 in aantal.

Vooreerst had de heer K. de beide buizen, waarin bij het

maximum en minimum-gewicht van het water wilde aan-

treffen, niet in tegenovergestelde punten der aarde moeteu

.i.'iiibrengen, maar slechts op een afstand van 90° uit elkander

:

de lengte der buis doet evenwel tot de uitkomst niels af.

In de 2do plaats had de beer K. een gewichtsverschil van

1 m. G. juister 1,1
s m. G.) per 10 K. G. in rekening moelen

brengen in plaats van 62 m. G. en dus bet cijfer van Dr. 0.

niet belioorcn te wijzigen. limners vroeger is aangeloond

.

dat van de maanaantrekking het voile bedrag, d. w. z. die



hij de wenleling der n.aan niol (evens een rirkol hesrl.reel.

Aangezien nil ..ids Wijkt , dat Dr. 0. vaa dfe wverwezeakjkbaffe

waaroin hij hij zijne herekenini; do hij die veronderstelliag

hehooremle kraelilen /mi hehhen iikm-I.ii In zii^cii. Hail de heer

K. het gewiehlsverschil van 1,1
s

iii.fi. per 10 K. G. in rckciiing

-:«hiMilii . ilan /.on hij slechts een hoogteverschil van m^ pvn

in. M, hebben gevondea.

De 5 ,|p (out in de redeneering iigl minder voor do hand.

De heer K. heel'l hlijkhaar gedacht aan hct vraagsluk van

tWBO communieeerende vaten. Dc cvenwidilsvoonvaanle voor

lid water iit I woe znlke vaten is drze: indion men do vaten

snijdt door een zelfde horizontaal vlak, dan moot dc druk per

cenheid oppervlakte in dc heide snijdiugsvlakken dozelfde zijn.

Indion dc bcide vatcn op kloiiion airland va.n eikander ireplaatsl

zijn, dan is het horizonlalo vlak ecu plal vlak. Zijn zij op

grooten afstand (hij v. eon viordc gedeelte van den onilrok dor

aarde) van olkandor verwijderd, dan word! dat horizonlalo

vlak con gebogen vlak.

dal de oppervlakte dor zee vorml en dat in elk punt loodrecht

staat op de richting der zwaartekraohl, door do working der

uiaan rent' vorm\craiiileriiii: omleriraal. Uesrhouwt men een

dieper uvlep'ii hori/.onlaal \lak. dan heel'l die vortuveranderinu

ook plaals.

Want denkt men zieh van de 8000 M. dikke walerlaag.

die \olgens de veronderslellini: de aarde oin^eel'l . eene laag

van hijv. 7909 M. weg, dan zal do oppervlakte van het over-

hlijvende water door den invloed der niaan nagenoeg dezelfde

vonnverandering nndergaan a!s hierhoven herekend is. Het

cvenwicht zal hehonden hlijven . imlieu men op dal veranderlijke

horizonlalo vlak walorkoloinmen plaatst, die gelijke ilrukkin-en



De gewone iheorie van commumceerende vaten kan dus niet

worilrn loegepasl . zoolang men de gedaanle van hct horizontal

vergHijkingsvlak niel kent. Men zal dus eerst den vorni van

dat vlak moelen berekenen of wcl, betgeen veel eenvoudiger

is, het zoo moeten kiezen, dat dc nioeielijkheid , welke nit

ilc vriMHilrHijUirii! \ . .orl \ ]i»<<i I . vervalt , d. i. men zal het moeten

plaatsen in het middelpunl der aarde, in welk geval het vlak

overgaat in een enkel onveranderlijk punt.

Doet men dat , dan krijgt men , gelijk hiervoren is gebleken .

wel behoorlijke resullaten.

Dr. 0. heeft dit punt volslrekt niet gereleveerd en in dat

opzicht had zijne korte loelichting meer volledig behooren te

zijn ; hoeveel het niet te ontkennen is , dat hij dat punt moeielijk

kon aanroeren zonder veel uitvoeriger te worden, dan in het

kader eener »Opmerking" pastte.

Had nu de heer K . de aandaoht op die onvolledigheid gevestigd ,

dan had hij ten minste in een opzicht gelijk gehad. Maar hij

heeft dat niet gedaan.

Hij keurl namelijk de door hem zelf gegeven bnvkening ;il

.

niet omdat hij haar onjuisl vindt, maar omdal de uitkomst

hem te klein voorkomt, om niet Ic moeten aannemen, dat de

werkelijke oorzaak der getij-verschijnselen ergens ambus moot

worden gezocht, dan in het gcwielitsversch.il van het water.

De meest zonderlinge beschouttingen van de geheele brocliure

van den heer K. komen voor op de bladzijden 11 en \%

Ik heb hier niet op het oog de onjuislheid van de bewering,

dat de maansdeelinatie elke 14 dagen van 28V N. tot 28V Z.

zou varieeren , betgeen , al word I het niel met die zelfde woorden

gezegd, blijkbaar de bedocling van den becrK. is. Die groote

afwisseling in de maansdeclinalie komt slechts voor gedurende

1 van elk 19-tal jaren. Er zijn ookjaren, bijv. het jaar 1884,

waarin de niaansderliu; I n i u looter bedrag dan ruim

18° Noord ofZuid bereikt. Doch dergelijke onjuistheden doen tot

het wezen der zaak niets af en mogen dus worden voorbijgaan.



De beer K. zegt op hi. 1 1 , dat het oppervlak tier aarde van

den equator naar dc poleri toe afhcll. Dat hij niet eene minder

gelnkkige nildrukking voor de afplalling gebruikl, maar wel

degelijk denkl ,i;iii eene helling, hiijkl nil de daarop vnlgende

bewering, dat de maan niet in staat is het water tegen de

bedoelde helling op tc trckken.

De lezer, die genegen inocht zijn om aan laafslhedoelde

mededeeling van den beer K. gelool" tc slaan , zal zicb ver-

sehillende vragen stellen.

Als het oppervlak dcr aarde naar de polen toe afhell . wal

is dan de reden waarom bet water niet, zooals het gewoon is

te doen, van die helling atfvloeit? Is dal wellicht een gevolg

van den invloed der maan , die , al is zij niet in staat het

water tegen de helling op le Irekken, inissehien wel kraehlig

genoeg is om te belelten, dat he! van die belling afvlocit? En

gelukkig voor ons , bewoners der tropen , dat de maan daartoe in

staat is, want indien de daartoe noodige krachlen haar op een

gegeven oogenblik ontbraken, dan zouden onze zeeen in korlm tijd

droogloopen. daar he! niveaii-versehil liisschen de zee onder den

equator en die nabij de pool, zooals uit het geschrift van den

heer K. is op te makcn, niet minder dan 21000 >I. . hedraagl.

En wal is wel, indien wij de bednebb* bcliing aan de maan te

danken hebben , de reden , waarom die belling zoo weinig

verandert, naarmate de declitiatie der maan afwisselt? En

hoe komt het , dat ook de invloed , dien de maan op de grootle

dier helling nitoefent, zoo weinig varieert, naar gelang de

afsland van de maan tot de aarde grooter of kleiner wordt?

Men zon toch mecnen, dat, indien bare afsland tot de aarde

toeneemt, haar invloed zicb minder kraeblig meet doen ge-

voelen, zoodat zij dan gedwongen zon zijn een gedeelte van

het water langs de helling te laten afglijden, om het cr later

weer tegen op te trekken.

Ik zal mij met de beantwoording van al die mogelijke vragen

niet. vermoeien, om de eenvoudige reden, dat die helling niet

bestaat.



wijze de heer K. vcrmoedeiijk lol lid beslaan dier hellin

gekninen en er /ell's in geslaagd is hare groolto itit Ic rekoi

llij beeft waarschijnlijk aldus gercdeneerd

:

draagt die alsland slerl.ls nngeveer (»5aG100 M.

Indien ik mij dus van den equator naar de pool begeel",

iiader ik lie! middelpnnt der aarde ongevecr 21500 M.

een afstand van 10000000 M. totaal 21500 M. bedraagt.

De gemiddelde helling is dus 0,00215, hetgcen in hoekn

uitgedrukt gelijk is aan
3 7'19" en derhalve wcinig van

door den heer K. opgegeven waarde 0°7'20" versehill.

foul in de redeneering is hierin gelegeu , dat het nadcren

hel middclpunt der aarde niet per se gelijk te stellen is

De

vlak een vlak. dal in elk zijuer piiulen londrerhl slaal np u<-

hoek, welken de loodlijii op dal vlak met de riehling der

zwaarlekraehl maakt. Was de aarde in rust en niet aan dfl

werking van uilwendige krachteu hlootgesleld , dan zou de

zwaarlekraehl enkei en alleen lieslaan in de resnllanle van do

onderlinge aanlrekkingskrarhl der aarddeeltjes.

Was hovendien de massa der aarde van nil het middelpnnt

lanle der aantrekkingskrarhlen steeds door het middelpnnt der

aarde gaan . Het horizontale vlak zou dan een bolvormig op-

pervlak zijn. In werkelijkheid is de toestand niet aldus.
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1 1 doze heide iiiv'.oodon voroorzaken sleehls al'wijkiugoii van

de holvormige gedaante, welke ouhednideml zips in vorgrlijking

tie aswenteling der aarde.

Door die aswenteling worden niiddolpunlviiodende krarhlen

npgewekl . welke gerirhl ziju loodrecht op do oimvenlclings

as. Onder den equator verminder t die mitlilrlpii nl \ H«Mh-ntl«'

kraclil den imlood der aanlrekkingskrarhl , maar oel'enl ueen

invloed op de riehling uit.

Voor Imiten den equalor gelegen pnnten wijzigl de niiddel-

pnnhliedende kraehl en de groollo on de riehling der zwaar-

lekrarhl : in de polen is hare invl i weder yelijk nul.omdat

zij zelve daar gelijk mil is.

Uit het voorgaande volgt, dat de zwaartekracht, hehalve

voor in den equator gelegen punten en voor de polen, niet

gericht is naar het middelpunt der aarde, maar hijv. voor

op het noordelijk halfrond gelegen punten naar ecu hezuiden

het middelpunt gelegen punt der aardas.

Het horizontal vlak is dien ten gevolge niet bolvonnig,

maar neemt de gedaante eener omvvenlelings-ellipsoide aan.

waarvan de korle as samenvall met de omwenlelings-as.

Nu zal de vloeihare, in hare heweging vrij zijude. aan hoi

oppetvlak dor aarde gelegen massa, d. w. z. het zeewaler

zoodanigen stand aannemen, dat het oppervlak overal loodrecht

staat op de riehting der zwaartekracht, want zoolang die

toestand niet is ingetreden hestaat er eene kracht, die een

stroom in het water veroorzaakt. Derhalve heeft de aswen-

teling der aarde ten gevolge, dat het oppervlak der zee eene

niet holvormige gedaante aanneemt. De afplatting der aarde

aan de polen is dus niel . zooals do lieer K meeiil , eenbewijs,

dat de aardoppervlakte (ol'liever de oppervlakle der zee hellende

is, maar daarenlegen juist een gevol- van de oinslandighoid .

dal de oppervlakle der zee. kleine slorende iuvloeden hiiileu
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heeft. Het is dan ook mogelijk gebleken 0111 de grootte der

afplatting der aarde nit de oinwente'ingsnelheid met vrij groote

juistheid te berekenen.

De daarbij voorkomende afwijking tussehen de resultaten

van berekening en meting moel worden toegesehreven aan de

ongelijke verdeeling van de massa der aarde.

Uit bet voorgaande volgt (het moge ongeloofelijk klinken,

daar de beer K. tocb ook »een wetenschappelijken rang te

lerhlvaardigen heeft" op het gebied van wis- en natiiurkunde,

maar de conelnsie ligt voor de hand), dal de beer K. nimnier

een oogenl)lik heel'l uagedarlil over de oor>:;iak v;m de afplatting

der aarde. Die afplatting sehijnt voor hem eene geheel toe-

vallige omstandigbeid te zijn en geen noodzakeiijk gevolg van

vaste natuurvvetten.

Alsof de bewering, dat het oppervlak der aarde naar de

polen toe afhelt, op zieh zelf reeds niet zonderling genoeg

ware, voegt de heer K. daar op bl. 12 nog eene mededeeling

aan toe, die zoo mogelijk nog dwazer is.

»Alleen daar waar de lindeni"
; blijkliaar de zeebodem) »zuiver

»bolvormig is, of van de polen naar den evenaar afhelt, is

»het thans mogelijk, dat er in de maantropeu waterophoopingen

»ontstaan door verplaatsing uit de poolslreken."

De stroom in het water wordt dus niet beheerscht door de

helling van den waterspiegel , maar door de helling van den

bodem; dit schijnt de basis van de aangehaalde redeneering

te zijn. Alle rivieren aan de Noordkust van Java hebben aan

hunnen mond ondiepten of drempels. De bodem heeft daardoor

over eene zekere lengte eene van de zee afgekeerde helling.

De heer K. is waarschijnlijk van oordeel, dal dien ten gevolge

uit geen dier rivieren eenig water in zee kan afvloeien!

Op biz. 10 en li veiiaat de heer K. bet gebied van ,
hetgeen

bij noemt, bet eersle gedcelte der getij-theorie. Hij heeft daar

niet meer op het oog de veranderingen , welke de evenwirhts-

toesland van het zeewater ondergaat, maar bespreekt de be-



wogingen . die ten i;c\iiLm' vim tie aswenteling tier aarde in

het water ontstaan.

Ik zal mij sleehts ter loops op dat gebied begeven . aangezie

n

ik mij niet op de hoogte acht van tie ingewikkelde kweslies,

die zich daarbij voordoen.

Ten einde van datonderwerp een behooiiijk ovcrzirh! le kunnen

geven , zou ik daarvan vooraf eene hepaahlo si ndit> nmeten maken ,

waarloe mij in mcer dan een opzichl de gelegenheid uulbrerkt.

Het valt evenwel niet moeielijk om aan te toonen, dat tie

heer K., die zich wel op dat gebied beei't gewaagd . daar evenals

elders tie plank geheel misslaat.

De beer K. is namelijk lot de ontdekking gekomen , dat ltij

de aswenteling der aarde ten gevolge van de aan trekking tier

maan krachtige stroomen in lid water moelen ontstaan . welke

verheffingen van den zeespiegel ten gevolge hebben , waarltij

de volgens het eerste getleelte der gelijlhoorie nnlsiane ver-

heffingen, als het ware, in het niet verzinken. Het blijkl ,

dat hij de snelheid der bedneide slrnmneii tuigeveer SO niaal

te groot heeft gevonden en bovendien uil de foutieve waarde van

die snelheid de daarnil vnorlvlueiende verhrtling vaiulen vvater-

spiegel op eene geheel onjnisle wijze heeft berckend.

De heer K. heeft waarschijnlijk geredeneerd als volgt.

Een waterdeeltje , dat op een gegeven oogenblik zich aan

de van de maan afgekeerdt' zijde der aarde Itevindt , zal gednrende

de eerstvolgende circa 12'.
2 nnr lot de maan naderen. Er

wordt daarbij voortdurend een weg afgelegd in tie rirhlin-

van de aantrekkingskracht tier maan: die krarlil zal dns steeds

een positieven arbeid verrichten; de snelheitl van het water-

deeltje zal dus voortdurend toenemen.

Op den weg, die daarna wordt afgelegd van de naar de

maan toegekeerde lot de van de maan afgekeerde zijde tier

aarde, is de arbeid voortdurend negatiet; de snelheid van het

deeltje zal dan weer steeds afnemen.

Noenien we de aantrekkingskracht door de maan uitgeoefend

op een in hel middelpunt der aarde geplaatsl deeltje van de



massa cm fr\ , dan is die kracht voor een in een punt

(fig 5) geplaatst deeltje van dezelfde massa

F=Fl x _*L_. •

*« X
(R-x)*

De ontbondene dezer kraelil volgens tie raaklijn, d

de kracht, die de langenlieele sneilieid doet loenen

R*

De arbeid door die ontbondene verrichl , wanneer eeu

t/.v doorloopen is, bedraagt:

(
fi-

wonlrii geiM

De tot ale arbeid is dus:

(« + *) J*,

=***C, ,^t.=- *-bid

In aanmerking nemende, dat r klein is t. o. v. van R,

mag men stellen.

Arb. = %F{

tot vvelke uitkomst men dadelijk kan geraken door de aan-

trekkingskracht der maan gemiddeld gelijk te stellen aan die

kracht in het raiddelpunt der aarde en dekleineveranderingea

in rich ting buiten heschouwing te laten.

Volgens den beer K. zal de omwentelingssnelheid van ecu

De totale mnwentelingstijd zal echter gelijk zijn aan die der

vastc aardinassa.



Stelt men this de omwentelingssnelheid der

(aan de oppervlakte en in den equator) gelijk

de omwentelingssnelheid van de waterdeeltjes

V-t-x en V—x.

Nu volgl uit het theorema der levende krachl:

(V -»-*)»— (V—s}*= 2 Arb.

4V.r=4rFJ .

svaarnil . de vmogor aangenomen waarden voor g, m, M, r

en Ii weder invoerende, gevonden wordt x= 0,468 M. De

totale afwisseling in siiellioid zal dus bedragen 0,956 M. Be

beer K. geeft op 5200 M. in het uur , hei.geen van bet zoo even

gevonden bedrag slechts weinig verschilt.

De afwijking kan zeer wel een gevolg zijn van het aannemen van

eenigszins amlere waanlon vonr ,!e euiislanlen . /nodal liel mn-rlijk

is, dal de beer K. de hier aangegeven rekenwijze beefl gevolgd.

Bovenstaandc berekening is echter geheel onjuisl . omdal daarbij

uit bet oog is verloren, dat men hier te doen beeft met een

vraagsluk van rclalieve beweging. Dezelfde redenen , die er

toe hebben geleid om bij de berekening van de gewiehtsvor-

anderingen, welke de lichamen op aarde ten gevolge van den

i mined dor maan ondergaan, niet eenvoudig bet voile bedrag

der maanaanlrrkking in rekening le brengen ,
gelden ook bier.

Eene krachl kan er niet loe bijdragen om de aarde in liaar

geheel naar de maan toe te doen vallen en legelijkerlijd aan

de deelljes der aarde f. o. v. elkamler wrsuellingon meedeelen.

Bij de bovenstaande berekening van den arbeid , bad dus be-

halve de werkelijke aanlrekkhuskraehl der maan F op elk

deeltje van de massa een moeten vvorden aangeliraeht eene

kracht gelijk en tegeugesteld aan de aanlrekkingskracbt door

de maan uitgeoefend op een in bet middelpunt der aarde ge-

plaatst deeltje van dezelfde massa.

Doet men dal, dan blijkl dadelijk, dat de beweging niet.

zooals de beer K. beweerl , gedurende eene halve omwenteling
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versnellend en daarna gedurende eene halve omwenteling

vertragend zal zijn , maar (uitgaande van het verst verwijderde

punt) eerst gedurende een kwart omwenteling vertragend,

daarna gedurende een even lang lijdsverloop versnellend zal

zijn, enz.

Ter bepaling van de grootste aiwisseling in de snelheid moet

men dus in de voorgaande berekening van den arbeid de integraal

niet nemen tusschen de grenzen — r en -f- r, maar tusscben de

grenzen o en -f- r en bovendien den negatieven arbeid van de

traagbeidskracht - F{ in rekening brengen , welke arbeid gelijk

De arbeid zal derhalve zijn:W f_J J_\ _ rF =F * (5A-2r)

2 \(R-tf /?
2

j

l
' 2 (R—rf '

waarvoor benaderenderwijs mag worden gesteld :

tl\

In aanmerking nemende dat R = 60 r is , is de arl

— rF{ en derhalve 80-maal kleiner dan de door den beer

gevonden waarde.

De afwisseling in snelheid zal dus eveneens 80-maal klei

zijn en derhalve bedragen niet 0,936 M., maar bijna 12 m. M.

(1) Uil een door den Heer Knoch aan sommige IndiM-lie daidiladen \.\

14 Maart jl., ingezonden sink zou men geneigd zijn op te maken, dat d

Heer K. althans deze fout zelf reeds had ingezien. Ilij lu-en-t <l.i.u aineh|

het .maxiiiiiiinveisrliil in snelheid van de vrije aanldeelen" lern- win U'iOO V

op 50 M. in het uur, d. i. 14 m. M. in de seconde.

In den Java-Bode van 1 April heweert echter de Heer K., dat door di

reductie »het inzicht der zaak, zooals liij dat in zijn geschrift heeft niteen

• gezet, volstrekl niet wordt aangelast."

De Heer Melchior heeft derhalve geen overhodig werk verricht, door ool

door het hem mogelijk werd . niet alleen de onjuistheid van 's Heerei

k s eijI'riN te hewijzen , maar (evens het inzicht tier zaak. zooals ii

Heer K. dat in zijn geschrift heeft uilcen^c-et jnist up ,le -evoehue plel



Zonderling genocg schijnt de heer K. , hoewel het hier volgens

zijne eigen l)ewering eenc verplaatsing van water langs de

nppervlakle tier aarde hrlreft, toch niets van eene o/>li»i>jii>iii

Hij roepl ten minste ter bepaling van de verheffing van den

waterspiegel weder de uitrekking van het water te hulp en

zegl, dat die verhefling mi 127-maal grooter ;sal zijn dan die,

welke uit het eerste gedeelte der getijtheorie i oortvloeit.

Waarsrhijnlijk heeft hij oin tol dat eijfei • te geraken de

verhnnding berekend Insseheii de al'wisseling ii i de middelpunt-

vliedende kiaehl , die een gevolg is van de verandering in de

omwentelingssnelheid , aan de eene en de verandering in gewichl

door de ongelijke maanaantrekking aan de andere zijde.

Ik vond althans op die wijze eene verhouding, die slechts

weinig ven 127 lot 1 versehilde.

Daar nu volgens den heer K. de uitrekking van het water,

uit het eerste gedeelte der getij-theorie voortvloeiende, een

vluedgolf van j2 c. M. hoogte veroorzaakt, zouden (allijd

volgens denzelfden schrijver) de verschillen in oniwenlHings-

snelheid der walerdeelljes vloedgolven van 127 X 0,7)2 M. d. i.

ongeveer 40 M. hoogte teweegbrengen , indien verschiUende

weersianden dat niet beletlen.

De afwisseliiiL; in walerstand . door de nitzetting van het

water in verband met de ongelijke aantrekking der maan ver-

oorzaakt, bedraagl ecbler, zooals in het begin van dit opstel

is aangetoond, \ 4o m. 31. De nitzetting van het water , welke

met de ahvissrlnii: in ninwentelingssnelheid. in verband staat,

zal dns inderdaad bedragen:

~ X 127 X -L = ±. m . M . in plaats van 40 Meters.

Het is evenwe! dnidelijk . dal . indien de slroomsnelheden

in bet water eenmaal vastgesteld zijn, men de verandering in

walerslandei el bepalen door na te gaan hoeveel water

gednrende een zeker I ijils\eilonp o\er eene bepaalde nitge-

slrekilieid der /.iv meer word t al- dan aangevoenl of omgekeenl.
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De bewegingstoestand van het zeewater is t . o. v. de maan

(niet ten opziehte van een bepaalde plaats op aarde) een

permanenle. Daarmede wordt bedocid - dat in een meridiaanvlak .

dat een bepaalden hoek met hel meridiaanvlak der maan maakt

,

de beweging steeds dezelfde is. Tussehen 2 meridiaanvlakken , die

bepaalde boeken met bel meridiaanvlak dee maan maken, be-

vindt zicli dns steeds dezelfde hoeveelheid wain-. Daarnil volgl ,

dat door alle meridiaanvlakken eene ^eiijke lioeveelheid water

wordt doorgevoerd. Indien dns de gemiddclde dieple der zee

overal wordt gesteld op 8000 M. en afwisselt tnsschen 8000 -h-r

en 8000 — x M. . de gemiddelde omwentelingssnelheid golijk is

aan V en afwisselt tussehen V—v en V-+- v, dan is:

(8000+ x) {V-v) = (8000—x) (V-f-«).

Hierboven werd gevonden v s= 0,00585 M.

Verder is F=465 M. , zoodat gevonden wordt x= 0,101 M.

De afwisseling in den waterstand bedraagl derbalve

0,202 M.

Docb bovenstaande beschouwing der kweslie is in booge male

onvolledig, omdat, indien de walerdeelljes zicb lmiten bet

borizontale vlak verplaatsen, ook de aanlrekkingskratbl d«r

aarde een arbeid verricht, die dien der maan zeer spoedig

overtreft. Immers eene snelheid van 6 m. M., (de grootste,

die volgens bet voorgaande zoii \norkonien. wordt reeds ver-

kregen door eene valboogte van ongeveer m. M. , lerwijl

eene valhoogte van 0,202 M. reeds eene snelheid van ongeveer

2 Meters zon teweegbrengen.

Bovendien moet de weerstand , wTelke de stroomen onder-

vinden, in aanmerking worden genomen.

Daaromtrent wordt alleen opgemerkt, dat die weerstanden

onbednidend zijn, indien de dieple der zee zeer groot en de

stroomsnelheid zeer klein is, maar zeer snel loenemen, indien

de diepte kleiner en de stroomsnelheid grooter word I.

Hiermede zal ik de bespreking van de heselionwingen van

den beer K. over de getijen in den Ore-ian eindig<'ii en nu
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nog eenige regels wijden aan diens mededeelingen orutrent het

utm liijusel van eb en vloed in den atmosfeer.

Ik zal daarbij niet lang stilstaan, omdat het voorgaande

zeker reeds voldoende zal zijn om de beschouwingen van den

heer K. op hnnne juiste waarde te doen schatlen.

Hetgeen Dr. 0. in zijne »Opmerking" omtrent de getijen in

den atmosfeer, meedeell, heeft ten doel te betoogen, dat het

niet als het ware van zelf spreekt , dat die getijen zich moeten

openbaren door veranderingen in den barometerstand. Wanneer

de aarde geheel omgeven was door water, dat steeds den

evenwicntsstand aannam, dan zonden wel op zekere punten

door de werking der maan opeenboopingen van luchtdeeltjes

nntstaan , maar daarvan zou aan de oppervlakte der zee niets

worden bespeurd, omdat die opeenhooping jnist geregeld zou

vvorden door de voorwaarde, dat de druk door den atmosfeer

op de oppervlakte der zee uitgeoefend overal dezelfde moest

zijn. Tegen die redeneering is niet veel in te brengen en de

heer K. is het cr dan ook , uaar ik meen , mede eens.

Evenwel zou een barometer, die niet steeds gelijk met of op eene

geringe constanle hoogte boven de oppervlakte der zee was ge-

plaalsl . maar met de vasle annlmassa was verbonden , wel veran-

denngen iu stand veitoonen , omdat , naar mate de zeespiegel rees

of daalde, de boogie van dien barometer boven den zeespiegel

(waar steeds dezelfde luehtdrukkiug zou heerschen) zou af- of

loencmeii en dus de luchtdrukking grooter of kleiner zou worden.

Dit is waarscbijnlijk de beteekenis van Dr. O's gezegde,

dat de rijzing van den barometer bij atmosferischen vloed voor

een deel daaraan moet wrorden toegeschreven »dat het kwik

"in den barometer ten gevolge van de opwaartsche beweging

»der lucht aohlereenvoigens de drnkkiiu omleniudl van lucht-

»lagen van grootere spankracht."

Voorts heeft Dr. 0. de aandacht gevestigd op een Heine af-

wisscliii- van den barometerstand, die daarin haren grond

vindt, dat door de werking der maan het soortelijk gewicht

van het kwik eenige veraudering ondergaal

.
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Die afwisseling is eehter, gelijk Dr. 0. zelf opmerkt, zoo

gering, dat zij niet kan w'orden waargenomen en daarom vvaar-

sebijnlijk nict door Lapla.ce is vermeld.

Juist om die reden had Dr. 0. de bespreking der bedoelde

correctie zonder bezwaar acbterwege kunneii lalen, doch op welke

gronden neemt de heerK. het Dr. 0. zoo uilersi kwalijk. <lal liij

van die nieuwe, onbednidende correctie heeft melding gemaakt ?

Is het onidat die correctie nieuvv isf

Welnu, de heer K. heeft in zijne brochure ook nieuwigheden

rerkondigd, welke tegelijkertijd onjuistheden zijn, zooals de

ImIIiiu dor aardoppervlakte.

Is het omdat die correctie zoo klein is?

Ook de door den heer K. besproken uitrekking van het

zeewater is onwaarneemiiaar kloin is en wunll hovcndiou duor

hem voorgesteld als zeer belangrijk
, ja als de hoofdzaak

!

De verdere beschouwingen van den heer K. omtrent de

getijen in den atmosfeer herlisten alle op de vroeger door hem

besproken, doch niet bestaande helling van het aardoppervlak

en missen reeds daarom elke waarde.

Op een curieuse manier beredeneerl de heer K. , dat al is

de maan niet in staat het zeewater tegen dc hellende opper-

vlakte der aarde op te trekken , haar in dat opzicht met be-

trekking tot de lucht geene onoverkomelijke hezwaren in den

weg staan. Sterke luclilslronmrri ziillrii ilaarvan liel g^vnlg zijn.

Indien er geene weerstanden Werden ondervonden , dan zouden

zij de snelheid van 20 M. in de seconde bereiken , d. i. ongeveer

de snelheid van den zwaarsten orkaan.

De heer K. is van oordeel, dat in die door hem ontdekte

maanwinden de voornaamste verklaring moet worden gezocht

van de passaatwinden , wellicht ook van sommige licht-, electri-

sche en stormverschijnselen

.

Aan astronoinen en meteorologen , ja zelfs aan de niedici en

physiologen meent hij een nieuvv veld van onderzoek te hebben

geopend.



Wat een mensch zich al illusies kau maken?

Ik zal aan mijne critiek geene algemeene conclusie toevoegen.

Het is , dunkt mij , onnoodig.

Bovendien ben ik bevreesd, daartoe overgaande, den heer K.

gelegenheid te geven mij van letterdieverij te beschuldigen.

Er komen namelijk in de brochure vele aan Dr. 0. geadresseerde

uitdrukkingen voor als: »bajert van wanbegrippen." <> chant isch

brein," »afgestompte distinctie" en dergelijke fraaie gezegden

meer , welke met zooveel recht aan den afzender zouden kunnen

worden geretourneerd , dat ik misschien in de verzoeking zou

komen er eenigen van over te neinen

.

Daarom zal ik liever eindigen met een kort en openlijk

plagiaat te plegen, door de slotwoorden van den heer K. aan

te halen:

»Wie een wetenschappelijken rang te rechtvaardigen heeft,

»en zich door het te goede geloof, dat in hem gesteld wordt

,

»laat verleiden tot vergrijpen tegen de wetenschap, wordt een

» suspect geleerde."

Wie ooren heeft om te hooren , die hoore !



OVEB DE AARBEVINGS-WAARNEMINGEN
IN JAPAN

JOHN MI lire (*)

P. VAST DIJM.

Tot. de merkwannligslc iiatiiiuverschijnselen, die in Japan

b aandacht der vreemdelingen trekken, behooren de aard-

Het was in 1876, dat ik voor 't eerst aan deze verstoringen

van den bodem mijn aandacht wijdde. Alhoewel de gelegen-

heden om waarnemingen te doen gedurende de eerste twee

jaren veelvuldig waren, werd toen nog weinig beproefd om

nieuwe uitknmslen ir uTknjgen. Dit lag gedeeltelijk <l;i;ir;i'm.

dat de gelie/.iudc inslnimrnlrii in! w ;i;i fit* -tiling , alhoewel

geheel gelijk aan die, waarvan men in andn-e landen gebrnik

maakt, te onvolledig waren om iets anders op te leveren dan

betrekkelijke resultaten. Van die instrumenten zal ik ver-

melden

:

l e . de slingers, die in beweging gebracht hnnne slingeringen

door middel van een potlood of van een wijzer op een daartoe

ingericht oppervlak afteekenen.

(*) Recherchfs siir k-s i

Pnile.^.Mir dps Mhh-s «-l de lieolngie an College I

Tokio (Japon), Secretaire de la Souelt'- !•- NMimluj

Specialement imprimd pour le Congres Geologique (

Imprimerie de *l'Echo du Japon."



133

2e
. Bakken gevuld met versrhillcmlr il<n>st»l}rn , waarvan

men gehoopt had aanwijzingen te verkrijgen door de sporen

die het in slingering gebrachte vocht op de wanden dier vaten

zou achterlaten.

5e
. Omgchotjcii huizcn mrl fori!,- . in vorschillorulc rirhtingeu ge-

plaatst. De slingeringen van het kwik werden opgeteekend door

een wijzer, die met een draad aan een drijver verbonden was.

4e
. Spiraalveeren , door een gewieht gespannen, tot aan-

wijzing der verticale bewegingen.

5 L>

. Staaljes en andere vaste lkhamen, die door een schok

van aardbeving weg- of oingeworpen konden worden.

In een woord allerlei inslrninenlrn \;m vrrsebiilenden vorm

werden aangewend, waarvan ik toen niet de minste kennis

had. Te Tolu'o werden dric slingers gebruikt van 30 tot 40

voet lengte , elk een gewieht van 80 ponden dragende. Andere

sHngers waren slechts enkele duimen lang. Op zekeren tijd

bezat ik tien seismographische slingers. die gebeel aan elkander

gelijk waren. Ilij een of Iwee gelegenheden , na hevigo seliok-

ken, bevond ik dat alien slingerden. maar dat de slingeringen

plaats hadden vojgens versrliillende azimnthen. Deze nitkoinslen

waren al even onbevredigend als die, welke met andere

dan ook na eeite aardbeving ineerinalen ondervonden , dat een

reeks staaljes. die omgeworpen waren, in plaats van alle

dezelfde riehling aan te wijzen, in hunne zandbeddingen ver-

spreid lagen volgens alle richtingen van het compas.

De conclusie, waartoe ik door talrijke waarnemingen gekomen

ben, is dat eenvondige instrumenten , zooals de vennelde.

besebonwd moelen worden als Seismoscopen , die door hunne

bewegiug eenvoudig aanwtjzen, dal tr een ruslverslnnng in

den bodeni heel't plaats gehad, maar dat zij in geen geval

als Scismofjnifen te besrhomven zijn. Om een denkbeeld te

geven van de snort van proevcn en van den tijd, dien ik er

aan besleed heb, nioet ik inijne lezers verwijzen naar de

bijdragen der Seismologische Vereeniging in Japan.
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Het vraagstuk, zoo als het te dier tijde ter oplossint:gestcM

wciil door hen, die zich met het ontwerpen van seisnm- mien

bezig hielden, bestond in het vinden van een steunpiint of

van een vast pirnl . dal unlnmide erne aanlbeving in rust

bleef. Kon zoodanig punt gevonden wonlen , dan zou men,

door zich van dat punt als steunpunt te bedienen, van een

daaraan verbomlen beweiieiijken indieateur een diagram

kunnen verkrijgcn van de werkelijke beweging van den

bodem.

Zonder in bijzonderheden te treden omtrent de veelvuldige

proeven in die riHiliii^ gedaan, bijzonderheden, die men in de

werken der Seismologische Vereeniging vinden kan, zal ik

alleen zeggen, dat dergeiijke >-asfe slcunpunlen gevonden zijn

en dat versehillende seismografen zijn uitgevonden, waarbij vnii

zoodanig punt gebruik wordt gemaakt.

Al deze instrumenten schrijven hun merk hetzij op een vast

oppervlak, zooals een berookle glazen plaat, hetzij op een

oppervlak, dat bij het begin van een aardbeving in beweging

word i gebracht.

De juistheid dezer aanwijzingen is meermalen beproefd

geworden door middel van kunstmatig aangebrachte sdiokken

:

b. v. een seismograaf werd op een tafel geplaatst, die, laat

ons zeggen, gedurende een minimi in srhudding werd gehou-

den, en van deze beweging werd een diagram verkregen.

Dit diagram werd vergeleken met een tweede diagram van

dezelfde bewegingen , opgeteekend door een hefboom of een

iiidirMitiir, die een werkelijk onbeweeglijk punt in den muur

lot steunpunt had. De uitkomst was dat beide diagrarnmen

bijna volkomen overeenstemden.

Op grond van deze en van andere proeven kan ik verzekeren

dat de thans in Japan gebruikte seismografen, behoudens een

gering verlies wegens wrijving, de bewegingen der aarde in

al bare trillingen zoowel wat amplitude als intensiteit betreft

nauwkeurig registreeren. De tracees zijn kwantitatief nie

kwalitatief.



Bij het nemen dezer proeven ben ik door een grool aantal

medewerkers , over geheel Japan verspreid, bijgestaan gewor-

den. Mijne eigene instrumenten zijn aan de volgende plaatsen

verstrekt geworden.

l
e

. Nagasaki, liSO geogr. niijlen W. Z. W. van Tokio.

Kobe, 240

Yokohama 1 o

Z. W.
z. z. w.

Chiha 17 Z. 0.

Kisaradzu 1

5

Z. Z. 0.

Kamaishi 120 N. N. 0.

Sapporo 450 N. 0.

Tokio. Hier heb ik de w.i.i in. uiingen zelf gedaan, mij

mde niet alleen van de oude instrumenten, waaraan ik

all.'irrwonn was, raaar

lujv<»egen, dal vi'rschillcinh' ^'isnirmioltTN in \< im hillende deelen

van de honfd|il;i;ii< ibmr vi-icmlt-ii wnnlen waargenomen.

Behalve van hen, die met behulp van deze instrumenten obser-

veeren, ontvang ik nog van 46 vaste correspondenten , die

over geheel Japan verspreid zijn, elke week aanleok«iini-rn

omtrent waargenomen aardbevingen. Bovendien heb ik een

groot aantal gelegenheids-correspondenten.

Nog ben ik voor de goede regeling van dit werk veel dank

verschuldigd aan de ambtenaren van de Keizerlijke Ingenieurs-

school, aan die van het Departement der Telegraphie, die mij

de meest mogelijke hulp verleenen tot het seinen van den tijd

door het geheele land, voorts aan het Geologisch Genootschap

te London, dat de fondsen van Wollaslon te mijner beschik-

king heeft gesteld, en boven alles aan de British Association.

die mij gedurende de laatste jaren met een goede som geld

is te hulp gekomeu, zonder welkc hulp ik slechts weinig tot

stand zou hebben gebracht.

Na deze inleiding ga ik over tot een vluchtige <

ik in Japan verkregen



AARD DER AARDBEVINGEN.

l
c

. Een typische aardbeving bestaat uit drie deelen.

a. de voorafgaande of inleidende schudding
;

b. een schok, en

c. de eindtrillingen ; gedurende deze trillingen kan een

tweede en derde schok plaats hebben.

2e. Een gewone aardbeving bestaat uit voorafgaande schud-

dingen gevolgd door onregelmatige trillingen.

5°. De scbuddingen duren gewoonlijk een ininuut en

bedragen gewoonlijk 5 of 6 per seconde. Het is zeer waar-

schijnlijk, dat ze nog door bewegingen worden voorafgegaan

,

die door de kleinheid harer uitvvijking door onze instruinciiten

niet worden aangeduid. De schok bezil eene uitwijking van

verscheidene millimeters, te Tokio gewoonlijk ten getale van

5 tot 10. Uit de diagrammen kan het maximum der snelheid

en het maximum van de versnelling der beweging voor een

pun I van het oppervlak der aarde gedurende een schok worden

afgeleid. De laatste bedraagt gewoonlijk van 100 tot 500

milimeter per seconde. Wanneer het laatste wordt bereikt

kunnen gemetselde schoorsteenen omgeworpen worden.

4'. De eindtrillingen zijn in den regel uiterst onregelmatig

van uitwijking, duur en riehting.

Gewoonlijk bedraagt het aanhil trillingen van 2 tot 4 per

seconde. waarvan de uitwijking 2 a 7> miliniclers niel le boven

gaal. Daar de bodem allengs lot rust komt, gebeurt bet

meestal, dat de periodeder trillingen allengs in lengte loriitriul.

totdat de beweging der aarde zoo langzaam wordt, dat de

beweging in verband tot de wrijving van het instrument,

niet meer door de seismometers word! aangewezen. Ik heb

van die bewegingen waargenoinen , toen zij 2 tot 3 seconden

vems.'hlen voor ecu eukele trilling. Wij voelen deze be-

wegingen niet
. evenmin als de voorafgaande irilliiigen, omdat

zij te langzaam zijn. Ik heb ze meermalen opgemerkt , lang

nadat de seismograaf had opgehouden te werken en geen



de rninste srhudding meer word grvoeld. Zij waren alleen

merkbaar aan de langzarae , onregelmalige lieweging van de

luchtbel van een zeer gevoelig niveau. Ik overluigde mij, dat

deze bewegingen in bet waterpas niet het gevolg waren van

de inertie der vloeistof.

Wij hebben alzoo bevonden, dat sommige aardbevingen door

ons gevoeld worden , lerwijl anderen nnvoolbaar vonr ons zijn.

Bij het begin eener :i;i r»l Im-v i 111^ zijn \\>- Iriilingen, die eikaar

snel opvolgen, niet voeibaar omdat bun uitwijking tc gering

is, tervvijl die aan bet einde der lieweging eveneens niet

gevoeld worden omdat bun periode to lang is. Tn dil opzirhi

levert eene aardbeving een overecnknmsli- \* rxiiijnsel op als

het zonnespeetrum.

oe
. Ofschoon wij l>ij een gewone aardhexin^ de Iriilingen

met eene uitwijking van enkele millimeters niet voelen, zoo

beeft dezelfde onrusl dikwijls veol krarhliger uihverking op ons

gevoel. wanneer zij boven in een boog gohmiw wnrdl <mder-

een paal , die tot bet niveau van den groml was in^rslagen.

r.nkelf zijn geunmeii nn gemclsolde \ nelsl nkkeu . die voor dil

de valleien en vlaklcii, dan boven op verbevenbeden en

heuvels, die er zich 30 tol 100 voet boven verheflen. Zelfs

in de vlakte is de beweging der versehillende punten zeer

ongelijk.

Sedert verscheidene jaren beb ik een aantal seisiflogwtfen

zoowel op de heuvels als in de vlakte in de naaste oingeving

mijner woning geplaatst. Ik beb ze gelijkvloers en ook in de

boogere verdiejiingeu aangewend van liuizen van iiileenloopendr

ronstriiclie. Ms vnorlieeiden van waarnemingen , die tot de

vermelde resullalen hebben geleid , mngen de volgendo dienen

met 5 onderling gelijke seisniografen verkregen . die op dezelfde

wijze in den omlrek mijner wmiin^ waren opgesteld. De drie



punten van opstelling zijn die der hoeken van een gelijkzijdigen

driehoek van circa 800 voet zijde. De stations zijn underling

telegraphiscb vcrbonden. Bij mij aan liuis is een kleine slinger

opgesteld die, door het begin der aardbeving van zijn stop

bevrijd, begint le slingeren en bij elke slingering in aanra-

king komt met kvvik. Bij zijn eersten doorgang wordt een

sterke elektriscbe stroom naar de drie stations gevoerd , waar-

door gelijktijdig de wagentjes in vrijhcid worden gesteld, die

de berookte glasplalen dragen , waarop in elk slalion door den

wijzer van den seismograaf bet diagram der aardbeving wordt

afgeteekend. Bij elke opvolgende slingering wordt door middel

eener bijzondere inrichting op elk der drie platen een merk

gescbreven. De slinger wordt in vrijlieid gesleld floor middel

van een elektromagneet, die verbonden is aan een zeer

gevoelige seismoskoop en met eene batterij. Als een trace ver-

kregen is, wordt de plaat vernist en gepbotograpbeerd.

Door middel dezer opstelling is bet zeer gemakkelijk den

tijd te melen van elke trilling op bet terrein, waar de shit ions

gelegen zijn. De algemeene uitkomst is, dat de verscbillende

stations onvei'anderlijk verscbilli'inle diagramuien opleveren,

betzij de seismografen op bun plaals blijven, bcLzij dat zij

beurtelings verwisseld worden. Die van station No. 2 is steeds

de grootste. Op dat punt zou een linis kimncn iiislorlcn. tenvijl

aan station No. 1 een overeenkomstig gebouw overeind zou blijven.

Drie waarnemers, op die drie stations geplaatst, zouden van

dezelfde aardbeving onderling verscbillende rapporlen indienen

.

zoowel wat de sterkte als wat duur en ricbting betreft.

De ricbting der verschillende trillingen eener aardbeving

wordt verkregen door de resultante te bepalen uit de twee

componenten die de diagrammen opleveren. Direcle alb;zing

der richting kan verkregen worden door gebruik te maken

die het diagram op een vaste plaat scbrijft. Bij gewone aard-

bevingen vindt men de hewegingen gewoonlijk begrepen biimen

sraalle ellipsen, waarvan de lengte der assen overcrnkonit.



Meestal echter zijn de bewegingen op de versehillende plaatsen

niet aan elkaar gelijk en verkrijgt men behalve elliptische bewe-

gingen ook spiraalvormige en een verscheidenheid van de ineest

samengestelde krommingen en kronkelingen in alio azinnilhen.

Het eenige geval, waarin de richting van voortplanting

eener aardbeving met de richting der sehnddiug overeenkomt

,

scbijnt dat te zijn, waarbij een bepaalde scbok plaats heeft

,

die voorwerpen omverwerpt.

7 e
. De beweging van de aarde gedurende een scbok is het

grootst en snelst in de richting van den oorsprong der aardbeving,

met uitzondering van het geval eener verwoeslende aardbeving,

waarbij bet niet mogelijk is de beweging te registreeren. Dit

is het tegenovu'gestelde van hetgecn men zou verwachlen.

8'\ Behalve bij de hefligste aardbevingen wordt geen vertikale

beweging aangeloond. Wordt zij echter waargenomen, dan is

haar bedrag onbednidend , zelden 1 millimeter te boven gaande.

9e
. Wat de snelheid van voortplanting eener aardbeving

betreft, zoo ben ik slechts in staat zeer algomeeno nilknmslen

te vermelden en znlks nietlegenstaande inij door den (ioiivor-

nements Telegraafdienst eene hulp verleend werd . die niinstens

gelijk te stellen is met die, welke in andore landen aan de

waaniemers wonll verleend. De groote moeielijkheid beslaal

in <lc kens van een zelfde element eener aardbeving, en a a nge-

zien elke sclmdding een minimi on zelfs langer aanhondt , zoo

is de aanleiding van fouten in de lij.lsl>e|i;ilini: hinnen den dimr

van elke sclmdding te groot om te worden vorwaarloosd.

Het eenige middel om deze moeilijkheid te boven te komen

beslaal daarin, dat een enkele nitwijking opgemerkt en gekozen

wordt, die in alle diagrammen te herkennen is en van dit

element den tijd le vergelijken.

Deze methode wordt tegenwoordig in Japan in |>raklijk

gebracht.

De daardoor tot heden verkregen uitkomsten zijn de

volgende:

a. Verschillende aardbevingen dom-loupei] dfii/eltden .ilsl.m.l



met zeer ongelijke snelheden, die van eei

eenige duizenden voelen per seconde uiteenloopen.

h. Naarmale eene aardbeving zich verder van den oorspivmt:

verwijdert, vennindert hare snelheid van voortplanling.

10e
. De kracht (intensteit) eener aardbeving wordt veelal

beschouwd evenredig te zijn aan dc uitgeslrektheid der rust-

verstnring. De ondervinding heeft ecbter aangetoond. dat

menige vernielende seliok zich sleebts over een kleine uitge-

strektheid deed gevoelen, lerwijl de zwakke schuddingen. inanr

van langen duur, veelal ecu zeer grool oppervlak in beweging

brengen. Bij andere gelegenbeden word bevonden , dat een

bevige schok baar vernielend karakter niel zoozeer ontleende

aan de hoegrootheid der nitwijking (amplitude) maar veeleer

aan de kortheid der perinde van golving.

Laat ons aannenien, dat met de intensiteil eener aardbeving

baar vernielend vennogen wordt bedoeld , zoo besrhonwen wij

deze als evenredig met de grootste versnelling, welke aan

eene lichaam door den sebok word! medegedeeld.

Deze waarde kan uil de gegevens der diagrammed in mil-

limeters per seconde worden berekend en uitgedrukt.

Aannemende, dat de beweging harmonisrh is, zoo wordt dit

de periode eener mlicci

maximum-versnelling

:

maximum der snelheid

diagrammen, die op snel

kan men dns de maxiimi



Hit de proeven op verschillende plaatsen met dynaniietmi|nen

genomen, is bevonden, dat de intensiteit der beroering met den

afstand volgens eene bepaalde wet afneemt. Uit die proeven,

dikwijts door mij in persoon genomen, laat zicb een wet

afleiden , die leert dat de intensiteit bij benadering in een

bepaalde eenheid kan worden uitgedrnkt, wanneer wij waar-

neuiingoii hezillen van verschillende stations, die binnen den

Het maximum der versnelling, dat men berekent uit den val

van licbamen van bekende afmetingen of uit bet neerwerpen

van licbamen van bekende hoogte koml niet overeen met de

uitkomst, door middel der diagrammen verkregen. De reden

si hijnl hierin gelegen te zijn, dat, voor en aleer een licbaam

door schudding wordt omgeworpen, bet gewoonlijk eerst in

scbommeling gebracbt wordt, terwijl de val van een licbaam

van een verheven voetstuk gedeeltelijk het gevolg is van de

veerkracht van dat voetstuk.

Voor het geval van een enkelen plotselingen scbok kan de

eersle methode herckening uit den val) iiauwkeurig zijn.

KUNSTMATI6E AARDBEVINGEN.

Menigvuldige proeven zijn genomen omtrent kunslnialige

beroeringen van den bodem.

Zij bestonden voornamelijk in het doen vallen van een zwaar

gewicht (1 ton) van een groote hoogte (vijf en dertig voet),

of in ontplolfingen van kruid of dynamietladingen. In bet

geheel werden 8 a 9 proeven door mij gedaan, die elk ver-

seheiden weketi voorhrroidiiig vorderden.

De trillingen die er door onstonden werden door verschillende

instrumenten geregistreerd.

Gewoonlijk werd aan elk station gebruik gemaakt van twee

samengestelde seismografen.

Een deel van het instrument diende oin de normale trillingen

,

namelijk die in de richting tusschen het station en de mijii

,
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op te teekenen, het andere gedeelte, rechthoekig op het eerste,

diende tot het registreeren der dwnrs- (transversaal-) trillingen.

Een door kwik gaande slinger deelde aan elk diagram de

tijdsindeeling mede.

De verkregen uitkomsten zijn de volgende:

l e
. Dat de twee reeksen trillingen (normale en transversale)

graphisch gescheiden knnncn worden.

2C
. Deze twee soorten trillingen hebben verscbillende

snelheden. Bij een reeks van proeven in weeke aarde (gedroogd

slijk) hadden de normale sliiigcringen 438 voet snelbeid en de

transversale 557 voet per seconde.

5e
. De snelbeid was afhankelijk van de instensiteit van

den scliok. Naarmate meer dynamiet gebruikt werd was de

snelheid grooter.

4e Naarmate de beroering verder uitstraalde nam de snelheid

van voortplanting af.

5°. De eene reeks van trillingen dooft eerder uit dan de andere.

6°. Van de dwarstrillingen is de periode langzamcr dan

van de normale.

7e
. De lengte der normaal-trillingen is nagenoeg omgekeerd

evenredig aan den afstand tot den oorsprong.

8e
. De periode der normale trilling is niet constant. Zij is

het snelst bij het begin der beroering.

9e
. De grootste beweging eener normale trilling heeft plaats

naar de zijde van den oorsprong der beweging.

10°. De verticale beweging is niet bet gevolg van een wer-

kelijken schok, maar schijnt veroorzaakt le worden door een

stralend golvende beweging. Noch de horizontal noch de ver-

ticale bewegingen, zooals die aan de verscbillende stations

geregistreerd zijn geworden, hebben ons in staat gesteld op
de diepte te berekenen waarop de ontploffing had plaats gehad.

11". Elke ontploffing doet een elektrischen aardstroom ont-

staan, die door middel van galvanometers kan worden waar-

genomen.

12e
. Eene schudding, die op den lop van een kleinen heuvel



gevoeld wordt , wordt door eene diepe geul in hare voortplan-

ting gestuit. De dwarstrillingen echter kunnen nog tot eenigen

afstand buileti den greppel worden waargenomen.

Twee zeer dieht bij elkander gelegen punten b. v, op slechls

een meter onderlingen afstand zullen nict gelijk trillen. De

proeven, die tot deze uitkomsten geleid hebben , vereischen

nadere bevestiging.

GEVOLGTREKKINGEN UIT DE PROEVEN AANGAANDE
AARDBEVINGEN.

Door de wiskundc is aangHoontl . dat * < n stool in een veer-

krachtig licliaain twee nrkscn van bewegingen doet ontstaan

,

bekend onder do bonainingen van nominal- en transvcrsaal-

trillingen. Volgens Poisson zouden deze twee reeksen zich

voorlplanlen met snelheden , die tot elkaar in reden staan als

Y"5:\. Sederl is editor uilgomaakt . dat de Ibeorie van

I'oisson niel vi)IkonuMi juisl is, en dat, wil men die verbou-

ding voor verschillende lirlianien bepalon . rekeuiug geliouden

inoet worden met den modnl van veerkracbt, die bij de proef

zelve bepaald wordt.

Door cylinders van verschillende gesteenlen aan drnkking

en aan wringing to onderwerpen , zijn de Heer Grav en ik er

toe gekomeii er de modulen van te bepalen en er de snelheden

uit te berekenen. De volgende tabel bevat de uitkomsten

biervan.

V -::;;;

v ;li ,w,,

t

n,s-

Graniet ....
Tuf

595 X 103

581 X 103

285 X 103

548 X 103

451 X 103

219 X 103

208 X 103

209 X 103

254 X 103

286 X 103

1,80

1,83

1,56

Kleisleei

Schiefer (Lei) ; ;

1*58



Mallet heeft uit zijne proeven onitrent de sameiidrukbaarheid

van massieve kuben derzelfde gesteenten den gemiddelden modul

van veerkracht afgeleid, en uitgemaakt, dat 7/8 van de snel-

heid van voortplanting der golfbeweging verloren gaat ten

gevolge der ongelijkslachtiglieid der rotsmassa's, zooals ze in

de natuur voorkomen. Om overeenkomstige redenen kunnen

ook de uitkomsten van onze proeven , ofschoon van waarde uit

een theoretisch oogpunt , niet geheel in overeenslemming zijn

met de werkelijklieid , omdat de steenen , waarmee wij proeven

namen, nagenoeg homogeen waren, terwijl in de natuur

rotsen worden aangetroffen , die min of meer gescheurd en

verschillend van samenstelling zijn.

BEMERKINGEN OMTRENT DE GEBOUWEN.

l
e
. Te Tokio wordt een grool aantal gemetselde gebouwen

aangetroffen, die volkomen aan elkaar gelijk zijn, die

alien nagenoeg van een zelfde tijdvak dagteekenen, en die

straten vormen, welke elkaar onder nagenoeg rechte hoeken

kruisen.

Eene reeks dezer straten loopt evenwijdig aan de ricliting

van de meeste aardbevingen die te Tokio gevoeld worden.

Deze gebouwen zijn het ergste gesclieurd.

2e
. De portalen waarvan de steunbogen spits (a angle aigu)

zijn, zijn erger gescheurd, dan die met of meer gebogene of

ronde gewelven.

5e
. De gemetselde schoorsteenen , die tot de houteu huizen

behooren, inogen niet verbonden zijn met het timmervverk,

omdat ze anders uit gebrek aan synchronisme tusschen het

metsel- en timmerwerk eerder gevaar loopen om omgeworpen
te worden

, zooals trouwens door de bouwvallen der aardbeving

van 22 Februari 1880 duidelijk bewezen is.

4e
. Hooge dakcn met steile helling verliezen hunne pannen

eerder dan lage vlakke daken.

5e
. De scheuren in het metselwerk zullen zich gedurende



eene aardbeving bij herhaling kunnen openen en sluiten ten

gevolge van tie ongelijke beweging van den bodem aan de twee

zijden van de scheur. Andere scheuren zullen in lengte

6e
. Een gemetseld portaal zal zich tijdens eene aardbeving

op de ontmoeting harer sleunbogen kunnen openen en sluiten

zonder eenige schade te ondergaan.

7 e
. Eene woning van de Japansche type, dat is licht van

coostructie en los op den bodem geplaatst , zal aan elke bescha-

diging ontsnappen, terwijl de gebouwen, die op Europeesche

wijze door diepe fundeeringen met den bodem verbonden zijn,

zeer veel te lijden hehben.

Ik ben op het oogenblik bezig proeven te nemen met een

huis dat op kanonkogels rust. Uit de aanwijzingen der in

dat huis geplaatste seismometers kan ik besluiten , dat , ofschoon

er bij den aanvang eener aardbeving een lichte beweging valt

waar te nemen, het vernielend element van den schok geen

sporen nalaat. Dit heeft, wel te verstaan, alleen betrekking

op de horizontale beweging. Eene dergelijke construetie heeft

alleen ten doel het effect eener aardbeving te verminderen

,

door zooveel mogelijk de schudding van bet gebouw ten gevolge

van de horizontale beweging te elimineeren, en dit doel is

op bevredigende wijze bereikt.

OVER DE PERIODICITEIT DER AARDBEVINGEN , EN HAAR
VERBAND MET ANDERE NATUURVERSCHIJNSELS.

De bouwstoffen, die in Japan aan de navorschers der oor-

zakon van de periodieiteit der aardbeving en van haar verhand

tot andere natuurverschijnselen ten dienste hehben gestaan,

zijn waafs clari He, waafdVer deonder-

zoekers in Europa of Amerika konden beschikken.

Een der eerste waarneiners van de groote aardbevingen in

Japan is Dr. Edmund Naumann geweest. De aardbevingen van

den jongsten tijd , waarvan slechts een of twee vernielend zijn
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geweest, zijn allereerst bestudeerd door Mr. E. Knipping en

vervolgens door professor W. S. Chaplin. Zelf heb ik met

anderen veel tijd gewijd aan dergelijke navorschingen. Als

een voorbeeld van den aard der gegevens , die ik voor de studie

der vermelde twee klassen van aardbevingen ter bescbikking

heb gehad, vernield ik 67 werken , alien over het onderwerp

handelende, die mij uit alle oorden van Japan zijn toegezonden.

Zeven er van zijn eenvoudige kalenders der waargenomen

aardbevingen, terwijl 24 monographien zijn. Met dergelijke

bouwstoffen tot basis heb ik een chronologische lijst kunuen

samenstellen die van 500 jaren v. C. tot op onzen tijd reikt.

Zij geeft 566 vernielende aardbevingen aan, waarvan er 188

in den zomer en 165 gedurende den winter plaats hadden.

Men gelieve wel op te merken, dat dit tegensteld is aan den

gewoonlijk aangenomen regel. Door een enkel seismisch gebied

,

zooals dat van Kioto, dat 1200 jaren omvat , te kiezen , neem ik

eene zeer merkbare vermindering in de seismische uiting waar.

Sommige vernielende schokken hebben hun oorsprong op

het vaste land, raaar een veel grooter aantal vvorden ons

volgens mijn overtuiging uit den oceaan toegezonden. Dr. Naumans

zoekt verband tusschen de aardbevingen en andere natuurver-

sehijnsels, als vulkaniscbe uitbarstingen, de periodiciteit der

zonnevlekken en der vallende sterren, enz. Bij deze laatste

sehijnt hij zekere overeenstemming gevonden te hebben; maar

de aardbevingen staan in geenerlei verband tot de andere

verschijnselen.

Omtrent de jongste aardbevingen zijn de verzamelde mate-

rialen belangrijk en leerrijk. Sedert 1875 zijn wij in het

bezit der automatische waarnemingen van een van Palmieri's

instrumenten. Uit alle voorname steden van Japan hebben wij

bijzondere mededeelingen ontvangen door bemiddeling van

gouvernements arabtenaren. Ten einde een denkbeeld te ge\en van

deze correspondentie maak ik hier melding van de ontvangst

van meer dan 1500 brieven van October 1881 tot October 1883,
die mij in staat hebben gesteld om van 587 aardbevingen , die



gednrende die periode alleen in het Nnorden van Japan zijn

waargenomen , bij benadering op de kaarten de punten van

<MMsjiro!ig aan te wijzen.

Evenals door den HeerE. Kmimmm; is geschied, is ook door

professor W. S. Chaplin duidelijk aangetoond, dat de aardbe-

vingen, <li«'. Iiij luvl'l knnncii waarnt'inen . in gccnerlci hcl rt'kkini;

staan tot de maanstanden , zooals dil 1). v. door den Heer

Perrey opgemerkt is. De Heer Kmpping heeft bovendien

aangetoond, dat de jongste aardbevingen in geenerlei verband

staan tot de meteorologisrbe versrliijnselen. Evenmin waren

die aanlbevingen aan brpaahle iircn gebondcn.

Ik wensch hier te doen opinerken , dat de vvetten betreflende

de aardbevingen in Europa en de door mij besproken ver-

srliijnselen, voor zoo ver ik kan nagaan, op zwakke gegevens

berusten en dat de uitzonderingen op den regel in de meeste

gevallen even talrijk zijn als de waarnemingen , die den regel

bevestigen. Men verzekert b. v. gewoonlijk, dat de aardbe-

vingen menigvuldiger zijn , wanneer de niaan zich in of uabij

bet perigeum dan nabij het apogeum bevindt. Wanneit wij

echter nagaan op welke feiten dezc wet berust , zoo bcvinden

wij dat Perrey door de verzameling der gegevens, gednrende

het tijdvak 1843 tot 1872, 5290 schokken heeft opgeteekend

bij den niaanstand in het perigeum en 3015 bij den maan-

stand in het apogeum.

Hetzelfde is het geval met tal van zoogenaamde aardbevings-

welten en wij moeten steeds er aan herinneren , dat er slechts

een zeer klein verschil bestaat tusschen het aantal , dat bij zekere

bepaalde periode en hetgeen bij het daar tegenovergcstelde

behoort , terwijl in vele andere oorden, zooals b. v. in Japan,

vele wetten die in Europa zijn aangenomen . juisl mngekeenl zijn.

Door het doen van dergelijke naspnringen is zeer veel tijd

verbruikt tot het verkrijgcn eener zeer magere uitkomst ; raad-

pleegt men echter he l groote aantal waarnemingen, die met

behulp van aulonialisclic werklnigm zijn verkregen . zoo blijkt

het, dat de aardbevingen in Japan onverschillig op alle uren
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van den dag plaats vinden ; zij staan in geenerlei betrekking

noch tot de veranderingen in baroineterstand noch tot de

phase van de maan , noch tot eenig ander natuurverschijnsel.

Het sclrijnt, dat er een geringe verwantschap liestaal lusscheii

de aardbeving en het getij ; men vindt 1VI2 °I
meer aardbe-

vingen bij eb dan bij vloed. De regel, die het duidelijkst

uitkomt, is evenwel deze, dat de aardbevingen het menig-

vuldigst zijn in de koude maanden en van nabij de tempe-

ratuursveranderingen volgen.

Neenit men de 587 aangehaalde aardbevingen tot maatstaf

en kent men aan alien gelijke waarde toe met betrekking tot

den werkingsspheer , zoo is de uitkoinst , dat de seismische werk-

zaamheid gednrende de koude maanden (winter) vergeleken met

die in de warme maanden (zomer) zich verhoudt als 4:1.

DE DOOR AARDBEVING BEWOGEN RUIMTE EN DE

OORSPRONG DER AARDBEVING.

Ten opzichte van Japan bevind ik, dat de meeste aardbe-

vingen er gevoeld worden langs de oostkust, terwijl het grootste

gedeelte der westelijke kusten er even weinig door bezocht

wordt als Holland. De aardbevingen zijn zeldzaam in <lc

nabijheid van werkende kraters. Van de 387 jongst waarge-

nomen aardbevingen waren er minstens 84 /o , waarvan de

oorsprong in zee of dicht nabij hare boorden was gelegen.

Het distrikt , dat het meest verontrust werd , was de alluviale

vlakte, die Tokio omringt.

Een verheven bergketen sehijnt een afdoende afsluiting

te zijn tegen de uitbreiding eener aardbeving , tenzij deze zeer

hevig is.

De verdeeling der seismische werkzaamheid in Japan schijnl

bijna overeentekomen met die , welke wij in Amerika aantreffen.

In Japan hebben wij een hooge keten van bergen , die voorna-

melijk uit rotsen van oude formatie is saamgesteld , hier en

daar doorboord door vulkanen , waarvan velen in werking zijn.



Ten oosten van deze keten, die op verschillende punten top-

pen van 10.000 voeten hoogte verloonen , daalt de bodem met

sterke helling in den diepen oceaan af, terwijl het gebergte

aan de westzijde zich zeer gelijkmatig verliest in een zee van

weinig diepte.

Gewoonlijk neraen de aardbevingen baren oorsprong in de

zee waar de hellingen van den bodem de sterkste zijn.

Ik moet bier nog bijvoegen dat een der meest versloorde

distrikten sporen vertoont eener jongste opheffing.

MICR0SEISM1SCHE BEWEGINGEN EN TRILLINGEN

(PULSATIONS) VAN DE AARDE.

Behalve de waarnemingen omtrent de plotselinge en heftige

bewrging van den bodem, die wij aardbevingen nemen , zijn

afzonderlijke waarnemingen gedaan omtrent de microscnpiselie

ruslversloringen, welke wij als microseismische aanduiden.

Wanneer wij van tijd tot tijd den stand \;m ecu slinger

waamemen, die zooveel mogelijk tegen alle toevallige versto-

ringen beschut is, zoo nemen wij 't volgende waar:

1«". dat de slinger nimmer volkomen in rust is,

2''. d .t die bewegingen grooter zijn bij lagen baromctersland, en

5''. dat het maximum van beweging bepaaldelijk in den

winter plaats vindt.

Aan deze opmerking heb ik andere van minder belang toe-

gevoegd , die alle beschouwd kunnen worden als eene voortzetting

te zijn van hetgeen door Bertelli, di Rossi en de overige

onderzoekers in Italie verricht is.

.Eene zonderlinge reeks van uitkomsten is verkregen door de

luchtbel waar te nemen van een zeer gevoelig waterpas. Op

het oogenblik eener daling van den barometer ziet men de

libel zich in eene korte periode van t tot 5 seconden in een

kleine ruimte been en weer bewegen.

De luchtbel dezer niveaux verandert dagelijks van plaats,

maar meer of minder merkbaar naar den aard van het jaar<



getijde, terwijl deze bewegingen in geeneriei vernand slaan

tot de temperatnnr.

De gewone slingers en de horizontal , zooals die van Zoll>ers,

mils zij hnn betrekkelijke bewegingen zeer vergrool aanwijzen ,
-

kunnen dienen oni de kmgzame rijzingen en dalingen van het

horizmilale vlak kenbaar te makeii. Ecu aardheving kan eene

blijvende geringe verandering van niveau lengevolge hebben.

Alle werktnigen , die vonr deze soort van onderzoeking wnrden

gebruikt, zijn alle op zwaar gemetselde voelstukken geplaalsl

.

die reeds eenige jaren oud zijn: daarbij zijn alle voorzorgen

genomen om luelilstromning en groote afwisseling van leinpc-

ratuur buiten te sluiten. Er zijn reeds duizenden waarne-

mingen gedaan maar het grootste aantal eischt herziening.

Alvorens te eindigen moet ik de aandacht er op vestigen,

dat ik in de voorgaande bladzijden sleehts zoo kort inogelijk

verslag heb gegeven van de l)elangrijkste der verkregen uit-

komsten. Tal van bijkomende waarnemingen zijn met stil-

zwijgen voorbijgegaan. Zoo ook hebben wij niet gesproken

over de methoden door ons gevolgd tot het verkrijgen van

resultaten en van de talrijke voorzorgsmaatregelen , die tot het

verzekeren der nanwkeurigheid genomen zijn.

Ofschoon de verslagen der jongste vorderingen in de seis-

mische wetenschap van Japan publiek zijn gemaakl in de

rapporten der lirilish Association, van het Philosophical Maga-

zine, van de Transactions of the Royal Society of London,

van het weekblad Nature en andere bladen, zoo zijn toch het

grootste aantal dier verslagen te vinden in de Transactions of

the Seismological Society of Japan.

De voornaamste der verkregen uitkomsten zijn waarsclujnlijk

de volgende:

l
e

. Het bewijs, dat de typen der oudere instrumenten bijna

zonder waarde zijn ais aanwijzers der bewegingen van den bodeni.

T. De nitvinding van nieuwe inslruinenlen , die. geschikt

zijn om met volstrekte naiivvkeurigheid de bewegingen der

aardbevingen te me ten.
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. Het bewijs, dat de bewegingen der aardbevingen in

Japan ten eenemale verschillen van die, welke men daarvoor

in de meesle boeken, die over het onderwerp handelen, vindt

opgegeven. Zoo is b. v. bewezen, dat de richting der bewe-

gingen van de aarde geheel verschilt van de daarvoor aange-

nomen stelling, dat de boek van duiking geen fuuctie is van

de diepte, met uitzondering van buitengewone gevallen ;
—

dat de snelheid van voortplanting niet constant is, enz.

4e
. De kennis van de werkelijke wijze , waarop de bodem

zich tijdens ilc aardbeving Iteweegt.

5e
. De zekerbeid omtrent bet oord van oorsprong van het

meerendeel der aardbevingen.

De waarnemingen der aardbevingen op de drie stations, die

met elkaar elektrisch verbonden zijn, en een groot aantal

uitkomsten, die door proeven met dynamiet- en andere mijnen

verkregen zijn, zijn nog niet door den drnk bekend geinaakt.



GEOLOGISCHE NOTIZEN AUS BANKA.

III. VORLAUFIGE MITTEILMG UBER DAS LATERIT-

VORKOMMEN IN BANKA.

Dr. Th. POSEWITZ,

Der Reisende , die Insel Banka auf den e

Waldwegen durchkreuzend , bemerkt in geologischer Beziehung

nur wenig Interessanles. Meist sind es gelblich gefarbte, Iho-

nige Sande, welche sich an den Boschungen der Wege zeigen

oder Thoneisensleine , oft kleine, manehmal grossere Klumpen
bildend; nur in der Nahe der Granitberge findet man Granit-

gruss oder verwitterten Granit und in den breiten Thalern Sunipl-

l»ildungen. Die ersterwahnten thonigen, eisenschussigen Sande

und Thoneisensteine bilden, wie schon oft beschrieben, Uber-

gange in einander ; und je nachdem der Quarz , Thon oder

Eisen in den Vordergrund trilt, erhalt man eisensclmssige

thonige Sande, eisenhaltende Thonmassen oder Brauneisen-

steine.

Diese Gesteine warden beschrieben als selbstandig auftreten-

de Gesteinsbildungen; ich betrachte sie als Verwitterungsg*
steine des alten Schiefer- und Sandsteingebirges in Banka, als

Laterite. Die mangelhaften Aulschliisse in Banka waren die

Ursache, dass ihre Natur verkannt wurde.

Die ersten Beobachlungen in dieser Beziehung zu thun , hatti

ich Gelegenbeit in dem tiefen Wasserleitungskanale zwischen

den Gruben Samhin und Sambong ; libera 11 findet man hier in
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ileii oherflachlichen Lagfcli l$oneisensteine, Bei der Brucke , die

unweit Sambong fiber den Wasserleitungskanal ffihrt, stieg ich

in diesen hinab , fand einen plastischen , gefleckten Thon , wah-

rend die Thoneisensteine nur so weit gegen die Tiefe zu sich

erslreeklen . ills die Aekerkruinine reielile. Das Liegende dec

Zinnlager in der nahen Grube Sambong besleht aus verwitterlem

Schiefer, aus plastischem Thone, und so lag es nahe da ran

anzunelnnen audi die thonigen Massen im Wasserleitungs-

kanale als Verwitterungsprocfttkt der alien Schiefer anzusehen ,

wahrend die Tlmneiseusleiiibildung cine h!<i>s nberllarhliehe sein

konnte.

Urn diese Vermutung durch Beweise zu erharten Hess ich

in Ptni/.al I'intuiy n invert der Brucke gegen llaloe-roessa eine

Abgrabung vornehmen. Der Boden besteht bier ebenfalls aus

Thon und Thoneisensteinen ; und letztere erstreckten sidi audi

bier nicht weiter als die Ackerkrumme reichte , wahrend in

grosserer Tiefe nur Thon auftral.

Zufallig halte ich hier eine gliickliche Stelle angetroften ,

denn baldig zeigle sich beini Abgraben eine Thonschichte ± 0,7

Meier machlig, eingesdilossen /wisdien Sandlagru. Das Slrei-

chen der Thonschichte, gen S—W gen N. , war dasselbe,

wie bei den alten Schiefern in Miltel-Banka ; und ebensu zeigte

der Fallwinkel 50° g. S auf steilaufgerichtete Schicbten.

Man hatte es demnach nicht mit angesdnvennnten Thonmas-

seti und sandigen Gebilden zu thun, sondern rait verwitterten

Schicbten in ursprtinglidier Lagerunii : wahrscheinlich rait den

Verwitterungsprodukten von in der Tiefe anstehenden Thon-

schiefern und Sandsteinen.

Die Farbe der Thonmassen unter der Ackerkrumme war

raattgelb, wurde je tiefer rotlichgelb und orangerot, stel-

lenweise rein weiss. Der Thon selbst wurde bald fett und

plastisch , zeigte eine eigentumliche flascrige Struktur und in

der Tiefe von ± 4,!S Meter konnte man deutlicb einen zwar

noch vollig weichen , aber schon geblatterten Thonschiefer wahr-

nehinen. Der Ubergang des weisslichen, stellenweise violett-
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gelblichen Sandes in einen quarzitiscben Sandstein war schon

in geringerer Tiefe wahrzunehmen.

Man halte also vor sich den Verwillerungsprozess der alten

Schiefer und quarzitiscben Sandsleine, und als Endresultat des-

selben Thonmassen, in den oberflachlichen Lagen Thoneisen-

steine fiibrend und Sande. Eine zweite Abgrabung liess sioh

vornehmen auf einer Stelle, wo thonige Sande auftraten. Es

zeigte sich Folgcndes : gelblicber Sand gegen die Tiefe zu melir

Ibonig werdend mil (iiTollcn und Brurhsliirkeii von Srbieler-

tbon. In der Tiefe von 1,60 Meter ging der Sand allmahlich

uber in groben Kies; die Kieslage selbst war 0,50 M. miirlitig

durcb Tbon zusammengebacken , aus Schieferbrurlislficken und

Quarz bestebend. Unter der Kieslage trat ein reiner ,
gelbli-

cher und rotlich gefleckter Thon auf. Mit deni kleinen chi-

nesiscben Bohrer versucble ich so tief zu bohren , una bis ziun

Thonschiefer gelangen zu konnen ; docb musste ich wegen zu

grosser Tiefe fruher damit aufhoren.

Bei der zweiten Abgrabung batte man es also zu thun mit

angi'schwommteu llumigeii S,md- und Kicsin^rn und als Licgen-

des dieser Scbicbten plastiscbe Thonmassen oder Vcrwilterungs-

produkte der anslehenden (in der Tiefe) Thonschiefer.

Eine dritte Abgrabung ergab dasselbe Resultat wie die

Eigentumlich ist die Bildung der Thoneisensteine oder Eisen-

thonkonkretionen. Eine ahnliche Bildung gewahrt man audi

bei den Sandsteinen , die in der Niihe von Schiefern auftreten

und durch eisenhaltende Wiisser teilvveise durchtrankt siiul-

In den oberflacblicben Lagen findet man niimlich rundliche.

nussformgrosse eisenscbi'issige Sandslcinkonkretionen, eine gros-

sere Harte besitzend und aus den lockeren , weisslichen Sanden

bervortretend. Bei oberflacblicher Betrachtung halt man beide

Bildungen fiir dieselben.

Die Sandsteinkonkretionen erstrecken sich ebenfalls gegen die

Tiefe zu bloss so weit, als die Ackerkrumme reicht; aber unter-

halb derselben sind die wcissiidirn Sandmasseii durcb ki*' 11
'



Idsungen iicllcrk! . inn] (lurch il;is konzenlriiTcn tics Eiscns in

einzelnen Partien ties verwillerleu Samlsteiaes bilden sieli die

('iscnscliiissiii-cii Sainislciiskoukrelionen.

Ahnlich bilden sich die Tboneisenkonkretionen , woriilier icli

spater ausfubrlicher herirhlfu will
(
1
)«

Das Laterilvorkommen ist bekamil aus r-imiisrh-Indirn : cs

isl bekannt von tier Insel Singapore, wo die gleichen gcolo^i-

schen Yerhaltnisse wie in Banka auftreten
(

2
). Doii sind zwei

Vorkommen bekannt: Laterile in urspri'inglirhep Lagerung mid

angesrhwemmle Lalerite: zu ersleren ware das \'orkonmien

in I'luiijhul I'intnhj zu rerbnen (die ersle Abgrabung . ziini

zweiten die 2le und 5le Abgrabung.

Dass zahlrcit'Iie VaritMalon von Laterilen sieli vorfinden , er-

kennt man sicher aus tier mannigtalligen Kesrhreibung der

•Sandsteine und Tboneisensleine"; und fernerhin wird man

(lurch das Studium tier alien Schiefer- und Sandsleiuiuassen

tlarauf .geleitet. Die SrluelVr geben im allgememen tbonige

Verwitterungsgebilde mil Thoneisrukonkrelionrii : die (jnarzili-

schen Sandsteine geben weiss'iche Sande mlweder init oder

oh lie Sandsleinkonkretionen.

Ein eingebendos Slndinm dieser Yerwitlorungsgidiilde wird

vnrliiulig daranl" bes< hranken an i* die Nalur und den H-sprung

dirser liesteiue liiiigcwicscii zu haben imd aul' die oberflachli-

cln' IJildiing ilc!' Tiioiioisciikonkivlinneii . eisonschussigen Saud-

slfinkonkrelioiien und wahiM htMnlirh aueh drr Hrauneiseiierzen.

Ich behallc mir vor, spalcr au>lulir;irlicrr .Viilleilungen darii-

ber zu macben.



EEN GEMAKKELIJK ONDEBZOEK
OP TINERTS,

Dr H. IRETIER.

Voor menschen , die ongaarne of niet gemakkelijk de blaas-

buis hanteeren , diene , dat tinsteen zeer gemakkelijk wordt

gereduceerd door waterstof in statu nascenti. Voegt men bij

grootere korrels tinerts eenig zink met water en zoutzuur of

zwavelzuur . dan zijn de korrels in een kwartier inns dol'wil

en nemen door vvrijving tinglans aan. Bij fijner erts srheidl

bet tin zicb als eene zwamachtige massa af.

Voor quantitatief onderzoek is de metbode niet gescliikt.
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AAN DE LEDEN

Hel bestuur dor Koniwklijee Natuurkundige Ver-

eenigiivg houdt zich beleefd aanbevolen voor mede-

deelingen onitrent liel waarnemen van trekkende vknders

,

welk verschijnsel zich wellicht in do eerstvolgende maanden

zou kunnen voordoen.

Do loutere mcdedeeling , dal hoi vorschijnsel is waar-

genomen mot vermelding van den dag waarop en de

plaais waar dil is gesehied , hoell reeds hare waarde.

Meer bolang nog zetlon daaraan bij : upga veil onitrent

do uren van don (\;\>y
, gedurende welke hel zieh ver-

toonde; d( i richting, in welke i\c vlinders vlogen; het

uiterlijk aanzien (de kleur) of beter nog ^ soort der

vlinders , die aan don Irek deelnamen. Ook kunnen ge-

vangen exemplaren in een gewonen brief saamgevouwen

worden toegezonden.

Batavia, October 1885.



IV. KLIPPENSTUDIEN IN BANKA.

Bei Betrachtung tier Kustenkarte Banka's, anfgenommen

dnreb die Dampfer Pylades , Ilydrophor mid Stavoren 1879,

IVilll sogli'irb in's Augc die grnsso Anzahl klippen, welche die

Insel ungeben. im Westen meist nur an den verschiedenen Caps

auftreten, besonders reichlich aber vertreten sirnl an der Ost-

kuste, und namentlich von der Khdmt-hai bis Cap Lempofang.

Diese Klippen gehoren toils den Graniten an, meisl jedorh

der alten Scbiefer- und Sandsteinformation Banka's. Das

genaue Sludinm dersrlbnt isl in s«>IVrin> von grossem Werte,

da man dadurch einen genauen Einblick crlialt in den Bau

dieser Formation , indcra diese Klippen die fast einzigen wert-

vollen Aufschlfisse darhieten. die einzeliien Fonnationsgiieder in

ihrer Reihenl'oLr /rigrnd. w.direml b.-kannllieh im Innern der

Insel fast alle Gesteine durch Verwitterungsprodukte derselben

verhullt sind.

Ich wahlte zum Studium der Klippen die an der Ostkuste

vom Dislrikle I'miLal Vinmuj auftrelenden. Vom Kocriimr tulti

irb langs der Ki'iste Ids zum Hatoc-rnrss.i-F/itsso . in einer Sekka-

prauw. a!!e daselbs! vorkoiimiendcii K

i

ij» j*< ti bcsicliligend ;
leils

besuchte ich einzeln die einzelnen Caps, und durebwanderle

die Klippen am Slrande , wo sie sieb in grosserer Anzahl

zeiglen . zn Fnsse.



Die reichli.'iiliijr <i'i<-!< i \u\<j. dioser Formation uitrna^rhie

mich um so mebr, ;i!s in dieser Gegend am Festlande man

mil Aiisnabme der Granite und Quarzilscbielor dor llfim'lkotte

Lnihli-Snliiihi , niclils davon wabrnimmt.

Die Reihenfolge der Gesteine ist im ganzen und grossen die

schon bekannte; eine altere Gruppe beslehend aus Schieferi

wechsellagernd mil qiiarzitischen Gesteinen; und eine jfmgcre

Gruppe zumeisl aus wcisslicbeu Quarz-sandsloinen wecbsella-

gernd mil rollicbbraumm i'lionschiefern beslebend.

In einem spateren Aufsatze will ich diese Gesteine nahcr

besprechen, und bier nur im kurzen Erwahnung Hum des

Verhaitnisses der Klippen zu der die Insel uingebenden See.

Die See zeigt verscbiedene Tiefen: im Norden findet man

scbon in einer Entfernung von 5 engl. Moilen von der Kiiste

± 20 Faden tiefes Fahrwasser ; und in Buchten , wo eine griissere

Sedimentablagenmg siatlfindol , dieselbe Tiefe ± 10 engl. Meilen

weit von der Kiiste

Im Westen, in der Banka-Strasse ist dasselbe Verbaltnis

\orbanden: ± 10 Meilen von der Kiiste entfernt tindet man

griissere Tiefen. Aliein die Oslkusle marbl einr Ausnnbme: im

N-0 findet man die erwabnte Tiefe erst in ± 14 engl. Meilen Ent-

rernung. bald sleigl lelzlero aber bis ± 40 engl. Meilen .

mid

dieses Verbaltnis erball sicb bis zur N-O-lieben Insclspitzc.

wenngleicb stellenweise audi giv.ssere Tiefen in der Niilic des

Landes sicb vorfinden.

Die Ursacbe dieses grossen Unterschiedes -der viermal so

grossen Ausdelinuiig der untiefen See — kann iinmuglirh die Folgr

sein einer elwaigen betracbtlicberen Sedimentablagernng an der

Ostkuste. Letzlere ist im Osten viel geringer, als an der

Weslkiislfi. wie ich es scbon in einem friiberen Aufsatze

antreffen.

Die Ursaebe i
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Banke, die sich ± 30 engl. Meilen und stellenweise noch

dariiber in der See zeigen. Sie weisen auf ein unterseeisches

Land hin , dessen hochste Erliebungen die Klippen und Banke

darstellen; sie zeigen an, dass Banka in fri'iheren Zeiten ostlicb

eine grossere Ausbreitung hatle.

Wahrscheinlich hat man es hier mit friiheren Senkungserschei-

nungen zu thun, die gegenwartig zum Stillstande gekonimen

sind . wiiliiTinl ;m <\w Wcslkiisle ilebungserscheiiiungen beo-

bachtet werden.

Ein genaueres , ausgebreiteteres Stadium dieser Fragen ware

gewiss von nicht ^rrin-cm wisseiischai'liieben Werte.

Batavia, 1 Februar, 1885.



UBER EINIGE EINFACHEN ASCIDIEN

INSEL BILLITON.

Dr. C. Ph. SLUITER,

Im folgenden will ich eine kU-im: Saminlung von 16 Arten von

.'iiil'iu hen Ascidien beschreiben, unter welchen mehrere interes-

sante Tiere vorkommcn. In einer kurzen Notiz im »Zoologisehen

Anzeiger" von 7 Juli 1884, N°. 171, habe ich schon hervor-

gehoben, (lass ich 14 dieser Arten in der Meeresstrasse zwiselien

der kleinen Insel Mentlano and Billiton erlialten habe, und

wie man hierdurch genotigt ist das von Herdman (I. pag. 201);

aufgestellte Endresultat fiber die geografische Verbreitung tier

einfachen Ascidien einigermassen zu modificiren. Ich habe

dort namentlich dargcthnn, dnss man nielil berccbtigt ist aus

den Ergebnissen der Challenger Expedition zu der verhi'illniss-

massigen Sparsamkeit der einfachen Ascidien in den Iropisclieii

Meeren zu schliessen. Ich kann jetzt noch zwei neue Arten

hiuziifugiMi. welehe irh ii;u-liln>r unler dcm iibrkcu gesaminelleii

Material noch auffand.

Von den 16 von mil erhnllenen Alien sind 12 neu for < lit!

Wissenscliali-. wahrend eine Art eine Varietal der von Hf.u.kk

•% pag. 'JO Itrselirieli.'iien Ci/nfliin />nl/iiln zu scin schcint.

Die Styelinae sind am reichlichsten verlreten , da ich 9 Arten

der Gattung Slyela erhielt, und noch ein Tier, welches icb
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zwar zu der Kamilie der Slyelinon zahlen zu miissen glaube,

aber so abweirheml von alien hekanuleii Gallungon ist . dass ieh

zur Aufnabiiu: desselbon cine ueuo (iallung. Siydoides , auf-

zustellen genotigt war.

Von Cynthinae crhieil ieh nur cute <Miizi^o Art . nanienllirh cine

elwas abweirhendo Varietal \<m C>/n!/t>,i /tilli'ln Heller), so wie

auch von den Molguiidae nur eine Mohjuhi welche mi t >/. forbesi

iirniiMAN ; identisrh zn sein scheint. Ferner zwei Ascidiidae , beide

zu dor Gattung Ascidia gehorig , von welchen eine neu war , und

zuletzt zwei Clavelinidae, welche beide zu der neuen von

Hkiujman aiil'gestelllen Gattung Ecleinascidia gehoren , aber beide

mebr oder weniger von den drei Challenger Arten abweichen.

Was die Aiillassiiiig der korperstellung so wie die Nomen-

eialur nubelaugl . meine irh , dass diese jetzt wohl als end-

giillig leslgestelll zu belraehten ist. mid adopt ire icli also auch

diejenige welche in neuerer Zeit von Heller (5) , Hertwig (4)

,

Jolin (5), Tbaustedt (6) und Herdman (1) angenoinmen wird

,

Die Auftassung der Ascidien als Mollusken , welche Meinung

die dainit zusanimengehende abweichende Nomcnelatur , durfle

jetzt wohl nur norh wenige Anhaoger linden.

und Ansichten von Jblin (9) and van BikEdbn, nach welchen

bekanntlich die eigentiimliche Druse, die in der Tunica in

der urimitlclbaion Main; >\r< Mimes liegl , als der drusige

Teil der Hypophysis der Vertebrateu homolog zu betrachten

ware. Da mir die von Julis vorgcfiihrten Grunde fiir diese

Aullassuug sehr iiborzougend seheinen, will ieh im 1'oigenden

auch seine Beneniiung der betreffenden Organe uhernehuien

und also die Druse in der Nahe des Hirnganglions als Hypo-

physeoldrOte oder kurz als ffypophyse , und das sogenannte

Flinimerorgan oder Dorsal-luberkel als Ihjjmphysealtuberliel

bezeichnen. IJber die Structur dieser Organe babe ieh kauni

elwas neues liinzuzul'ugoii. Hei keiuor der von mir untersuchten
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Arten kamen Ausmiindungen der Driiseu in den Peribranehial-

raura vor, wie es bekanntlich nach den Untersuehungen von

Ussow (10) und Julin (11) bei Ascidia mammillata der Fall

isl, wo sogar nach einer Mitleilung von Herdman (12) die

Verbindung mit dem Pharynx, so wie dasganze Hypophyseal-

tuberkel ganz und gar fehlen kann (19). Ferner behalte ich

die jedenfalls wohl am gelaufigsten Namen Dorsalfalte und

Kiuh^fijl uiltM- ttiiiirlifit'ic ,!in licbsliMi bei, da keine iiberwiegenden

Einwande gegen diese Bencnnung vorzufiihreu sind , und

wenn audi allerdings die Bezeiehnung als Epi- und Hypobran-

chialfalte sehr eharakterislisch ist, so haben doeh die beiden

ersteren Namen das Recht der Usance und Priorilal fiir sich.

In Ubereinstimmung hiermit kormle man denn die Uinne, welche

nur an einer kleinen Strecke am vordern Dorsalfalte vor-

koinmt und zuersl von Hancock erwahnl winl. ;ils Dorsiilrnuir

bezeichnen : ich will aber fiir dieselbe den von Julin vor-

geschlagenen Namen Epibranchialrmne beibehalten. Fur die

beiden Flimmerblatlchen , oder sogenannten Flimmerbogen , am
Vorderrande des Kiemensackes , und die zwischen beiden

liegende Grube , kommen mir die auch von Herdman gewahlten

Namen Peripharynyeal-bliitler und — Grubc am geeignetsten vor

,

und werde ich auch die Bezeiehnung: vorderes und hinteres

Blattchen, und nicht Lippe gebrauchen.

Ferner beinerke ich noch , dass eine Teilung des Integuments

in einen ausseren und inneren Mantel oder Testa und Tunica

zwar eine ganz kunstliche ist, da am lebenden Tiere beide

immer fest mit einander verbunden sind und wie Julin sehr

zurecht bemerkt nur ein einziges Epithelium zwischen beiden

vorkommt, aber bei der Artdiagnose schien es mir doch von

einigem praktischen Werte beide gesondert aufzufuhren.

Zuletzt ist die Eingangsoffnung in den Branchialraum als

Mund zu bezeichnen , und die Offnung in den Oesophagus ein-

fach als Oesophagusmundung , der Gebrauch welcher Namen
jetzt wohl keine fernere Berechtigung braucht.



Ecteinascidia rubricollis (n. sp.)

CTafcl I , Fig. 1. Tafel II, Fig 4-6)

Ausserc Kcnuzcich en. Die kurz geslieilen Tieresind .lurch einen

stark verastellen Stiilon zu ziemli.il grossen Kolonien vereinigl

.

auf Koralleusliirken mid grossercn Musrhelschalen aufsilzend.

Hire Form ist etwa uuregelmassig eiformig , mid zwar mit dem

schmaleren Ende rlach vom. indem der liintere brekere Tefl

plotzUch in den Sti< >1 iibergehl . Der Mmi.l liegt -ei.au terminal

,

die Atrialomiung dorsal etwa 1 5 der korperlaugv melir nacli

Beide Off'nungen siud di'iillich mil 7 Lapprlimi umgeben.

Die Ohcrilaehe de s Ki'irpers ist nii-lii ganz glatt. da mehrere

kleine Fremdkorper in der Testa vorkommen.

Die Farbe ist eii i sehr leichtes Braunliches Gelb. Bei dem

Praebramhialsaum sieht man sehr deullieli dureh die Testa

einen rot puuclirlen King durclisrhimmern von vvelchein

mehrere Slreifen naeh hinlen verlaulen. Die lelzteren kuiiiien je-

schimmern deullieli dureh. -- Liirige des koipers I :; -20 Mm.

Die Testa ist nur diinn und durchscheiiiend.

Die Tunica ist, wenii aurh diinn, mit ziemlich starker

Musciilalur. und mil rofen Pigmeiitanhauuingeii versehen.

Der Kiemensack isl fast ganz gleich gebaut a Is der von

E. turbinate, (Herdma.n; ,
jedoeh die Quergel'asse mit schmalen

Horizontalmenibranen versehen (Taf. II. Fig. 4).

Die Dorsalfalte hestehl aus ziemlich hreilen Ziingelchcn

.

welche n.ittelst einer schmalen Membran mil einander ver-

Das Ili/poplufscaltuherkcl isl hirulormig , sieh naeh hinten

zu verjungend. Die Ollnung dvs Hvp.mhvsealeanals ist kreis-



rund und liegt vorn im breiten Teil des Tuberkels (Taf. II.

Fig. 5).

Der Darm erstreckl sich nur sehr wenig weit hinter dem

Kiciiiciisiick, so dass keindeuf liches Abdomen zu unterscheiden ist.

Die Tenlakel sind einfach und 48 an Zahl , von verschiedener

Lange, und zwar 12 lange, 12 inittlere und 24 kleine , welche

letztere etwas mebr nach vorn eingepflanzt sind.

Die Fortpflonzungsorgane in der ersten Darmschlinge ; und

zwar das Ovarium in der Mitle, die Hoden in einem Kreis um

dasselbe gelagert, und sich nur sehr wenig auf den Darm

erstreckend.

Diese Art weicht betrachtlich ab von den beiden Arten.

welche von der Challenger Expedition im Malayischen Ar-

chipel gesammelt sind, und hat hingegen eine etwas gros-

sere Ahnlichkeit mil /:. furhinntn Hi hum \.m von Bermuda, so na-

mentlich was den allgemeinen Habitus und Kiemensack anbelangt.

Jedoch mochte ich auf mehrere abweichenden Verhaltnisse

aufmerksam machen.

Erstens ist es bemerkenswert das bei E. rubricollis die beiden

Offnungen nicht terminal liegen , sondern die Atrialoffnung ver-

haltnissniassig weit nach hinten geriickl ist, in Gegensatz zu

den drei von Herdhak beschriebenen Arten und der zweiten

von mir gefnndenen Ectcinascidia dinphanis (siehe unten).

Die beiden Offnungen stehen auf deutlichen Siphonen , und

waren bei alien von mir untersuchten Exemplaren deutlich

7-lappig, was bei den lebenden Tieren sogar sehr leicht zu

sehen ist. Bei alien bis jetzt bekannten Clavelinidae waren

die beiden Offnungen entweder nicht oder doch nur sehr un-

deutlich gelappt, und durch das Auffinden einer Ecleinascidia

mit deutlich gelappten Oft'nungen wird wieder aufs Neue die

enge Verwandtschaft dieser Gattung mit den Ascidiidae bestatigt.

Die Zahl der Lappen bei letzlerer Familie ist zwar gewolnilich

8 fur die Mundolfnung und fur die Atrialoffnung, jedoch

kommt auch ofters die Zahl 7 fur beide Offnungen vor.



I>ir (liiitnc diiniisrlie

hell, wie es bei der ar

dec Fall ist , sondein e

kleinc Pigmentanhaufu

breitet sind. Audi ist

sonderu iiumer finden sich einige kleinen Fremdkorper an der

Testa angewachsen.

In der diinnen Tunica . welelie aber mil ciner verballnissinassi<:

siarkrn Musculalur versehen ist, linden wir die fin unsere

Art eliarakterislisehe rote Pigment a blagerung. (Inter dem

Micmscdp ergiebl sicb . dass bei dein Praebranchialsaum zwisrhen

dem Bindegewebe und den Muskell'asern , sebr zahlreicbe

langlirh 1'iimlf Auba\iliingcn von orangcroten Pignienlk<»rnclirn

vorkommen (Taf. II, Fig. 6). Von bier aus sind sie nach

hinten zu als Slivii'en zwisrhen den Muskelbntidein zu verfnlgen

.

um alsdann aber bald sebr schmal zu werden und aufzu-

horen. Zuweilen sind sir aber noch liis weil narh liiuteu

zu verfolgen.

Der Ingestionscanal ist zu eineui kurzen sdimalen Sipbo

ausgezogen. Der Kiemensark (Taf. II. Fig. 4 bat sdimalr dorli

sebr deullirhe. uml weit in's lunere des Kieinensaekes hinein-

ragende Langsbalken, welcbe bei den Quergefessen (lurch lange

Verbindungsstueke getragen werden. Diese letzteren sind nidit

dreieckig, sondern entspringen mit breiter querer Basis aus

den Quergefasscn , verjungen sich erst, uui dann wieder breiter

zu werden , jedoch jetzt in der Richlung der Langsbalken , uui

sich wieder breit an diese anzusetzen. Wenn aueh aller-

dings krim eigrnllirhe PapiHeii \<>rk«'mnieu. so zeigrn d«rh die

Langsbalken dort, wo die Verbindungsgefasse in dieselben aus-

munden kleine Ausbuchtungen , welcbe vielleicht als erste

Anfange soldier anzusehen waren. Audi hierin wurde unsere

Art sich also als eine nahere Brucke zu Ciona darthun, wie

audi darin, dass schmale Horizon taluiembrane, den Querge-

fiissen entlang verlaufend, vorkommen. Jederseits der Dorsal-

lalte treten zuerst nur einige kleine kiemenspalten auf, und
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eine oder hochstens zvvei von gewohnlicher Grosse , wonuil" das

erste Langsgefass folgl. Letzteres fehlt also liier iiicht . wic es

bei E. luvkinata unci E. diaphanis (n. sp.) der Fall ist. Auch

die Dorsalfalte weicht elwas von deni (lurch Hekdman als ty-

pisch aufgeslelllen Verhalten al» . da sic aus den ziemlich breiten

dreierkigeu Zuiigelrhen Lauguets) besteht, welche aber durch

eine schmale Membran rait einander verbunden sind. Die

Zungelchcn sind ferner nicht ftach , soudcrn die llander gebogen.

vvodurcli eine Rhine in deuselben entsteht (Taf. II, Fig. 4).

Das rhpophysealtuberkel mit der Olfnung dcs Hypopty

sealcanals isl sehr bemerkenswert (Taf. II, Fig. 5). Auf dem

vordern breilcn Toil dcs birufonnigen Tubcrkcls licgt die kleine

last kreisnindc Ollnung, wefche sehr deutlieh dcu Zugang giebl

zu einem geraumigen Irichlerforinigen Uaum, welcher nicl.l

andcrs isl als die Erweiterung dcs Abfuhrcanals der Hypophyseal-

wurde von Herdma.n bei Molgula piriformis und bei Eugyra

Kerguclenensis beschrieben . welche bcide Arte, wohl mil Recht

zu dcu spater enlstandeucn gerechnel werden. Von Inleresse

isl es also dass auch bei der, der Stammform der einfaehen

Ascidicn. am so viel haher stchcudcu Gattong Ecieinascid*

dieses einfache Verhalten der (Miming dcs Hypophysealcanals

zuriickgefunden vvird. Merkwftrdig mag es fur den Augenblick

seheinen, dass sich dieses einfache Verhalten noeh bei einer

Mohfiiln liewahrt hat.

Da dec Kiemensack sehr gross ist, erstreckt sich but ein

kleiner Teil des Magens hinter densell.cn.

Der gauze iibrige Teil des Darracanals liegt an der linken

Seite des Kiemensackes.

Mageus sehr breit isl. Der Darm machl eine erste Schlinge.

welche mImcI' nach vorn gerichtel ist. Diese erstreckt sich

aber sehr verschieden weil nach voru . sugar bei Tiereu derselben

Kolouie. In.lem sic zuwcilcn fast senkrecht auf die Langsachse



Die Darmschiinge l.eriilirl last iinnicr, olio sie in den End-

rtarm iibergeht, den Magen wieder. Dei Enddarni laufl ziemlich

gerade nacli vorn mnl endigt elwas uber die llall'to do Knrper>

Der ganze Darni zcigl /.iemlirli iv-rlnias<ige Kinsdmuningen

Die Lage der Fortpflanzungsorgane isl gerade. unigekehrt als

sie von Herdmaw fur E. turbinate beschrieben isl, welcbe

leider die einzige Art dieser Gattung isl, fur welche der Bear-

beiter der Challenger Tunicalen genauer die relative Lage von

linden iiikI Ovarien angiebl Indem tianieiillii li hei E. fiirhiiiatn

zwar aueh die beiden Geschlechtsdrusen in der Darmsehlinge

liegen, linden sieh die Ovarien am Hande, deni Verlauf des

Darmes folgend, die Hoden hingegcn in der Mitte. Bei unserer

E. rubricollis hingegen liegen die Hodenltlindsaekchen am Bande

,

das ziemlich kleine Ovarium hingegen im Centrum. Das Vas

sich erst bei dem letzten Teil des Enddarmes an denselben an-

zuliegen. Es kreuzt den Enddarm alter nirbt, wie Herdma.n

es bei E. turbinala gefunden hat.

Eine Kolonie. aus zalilreiehen Imlividuen hestehend . hahe

ich aus einer Tiefe von 6 Faden erhalten.



Ecteinascidia diaphanis (n. sp.)

CTaf. I, Fig. 2 Taf. II, Fig 7-10>

Ausscrc Kennzeichen. Der K<">rper i^-t langlirh uml dc-ullich

cvlnidriM'h. NihIi liinlni gchl vv allmahlig in den Slid iiher

Vorn isl der korper breil ahgestumpft, und hier liegen die

Mund- und AlriaioiVnung heide terminal , einander ziemlich nahe

geriickt und uieht hervorspringend. Beide Oll'nungen sind

deutlich gelappt, und sind last gleich ofl 6 oder 7-lappig. Die

Oberflache des Korpers isl immer ganz glatt .. und immer ohne

.inhat'lenden Freimlkorper. Das gauze Tier isl larblos und

glashell , nur ist ein sehr schwaeh blaulieher Schimmer daran

zu erkennen. Die Fingeweidc sielil man selir dcullich durcli

die Testa hindurch.

Zahlreiche Tiere sind zu grossen Knlonit-M duirh einen krierhen-

den Stolon vereinigt. Die Lange der Einzeltiere isl Ids 18 Mm.

Die Testa isl vollkommen glashel! und ziemlich (limn.

Die tunica isl sehr /art , und lassl si.h nur ziemlich si hwer

von der Testa trennen. Es verlaufen nur sehr sehwache Mus-

kelbiindel in derselben , und eino Pigmenlablagerung im tlewebf

Der hiemensack isl in Hauptsache wie bei E. turbinate

(Hkbdmah).

Die schmale aber deutlichc Langsbalken ziemlich weit in's

Innere des Kiemensackes liincinragend.

Die Quergelasse alle gleich weil ulim- Horizonl.alincnihraii-

(icwnlinii.il ciw-! .") Kicinciispalleu zwischen zvvei Langsbalken

(Taf. II, Fig. 7

Die DorsalfaUe in der Form voo elwa dreieekigen Fo

Languets . wclchc aher wieder die Uander zur



Rhine umgebogen habeu , und so lang sind , dass sie wenn

tliicli ansgrbreilel . mil der Spilze hei der Basis der lblgenden

zu liegen konimen (Taf. II, Fig. 7).

Das Hypofthjsrniiuln'rLrl chva herhcrfdrniii; mil dn <
» iln mi-

ties Hypopbysealcanals im vordern breileren Teil. Diese

Offnung ist langlich rund (Taf. II, Pig. 8).

Der Darm erstreckt sich nur sehr wenig hinter den Kiemen-

sack , und bildet nur eine einfache Scblinge.

Die Tenlakel sind einfacb, ungefabr 40 an Zabl und von drei

verschiedenen Grossen. Diese steben abwechselnd wie bei E.

Wbricollis, jedoch hier alle auf gleicher Hobe eingepflanzl.

Die Fortpllanzniujsovijanc liegen in der einzigen Dannsrblinge
,

und zwar das Ovarium in der Mitte und die Hoden in eineni

Kreis darum gelagert , sicb nielil bis auf den Darm erstreckend.

(Taf. II, Fig. 9).

Diese Art bat ausserlich eine grosse Ubereinstimmung mil

kein Zweil'e! dariibiM- besh'ben kann . dass wirkb'rb cine anden

Art vorliegt.

Die Einzclliere sind mil viel langeren Sticlen an den kriet ben

den Stolon angebeftel , und die ganze Testa ist so durebsebeinciid

dass sie dem glaslndlcn iinsseren Mantel der Salpen gleirl

komml. Die Tunica ist viel diinner und mil viel srhwiieberei

Musculatur verseben als bei E. rubricollis. Sie liegt der Test;

ziemlich fest an, und ist der grossen ZaiMbeil halber nur sebwei

von derselbeu zu losen. Weder in der Testa noch in dei

zu linden.
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welche ich untersuchte fehlte tier erste Langsbalken jedrrseils

der Dorsalfalte, wo nur eine papillenartige Anhang als Andeu-

tung eines solchen an den Uuergelassen vorkommt. Die Kie-

menspallen linhen schon unmittelbar neben der Dorsalfalte die

norniale Grosse, was also abweicht von dem Verhallen l>ei

E. rubricollis. Die Form der Dorsalfalte (Taf. II , Fig. 7) ist aber

beslimmt abweichend von der des E. turbinate nnd stimmt

hingegen fast vollig iiberein mit der des E. rubricollis. Das

Hypophysealtuberkel isl in Hauplsadie audi dem von E. ru-

bricollis gleicli gebaut , nur isl die OlVuuiig nidil melir kreis-

rund, sondern raehr oval, was also als ein Anfang der Ein-

slfilpiuig zu der gewolmlichen srhlilzarligeii Form derOtfnung an-

zuseheu ist, Audi die Form des Tuberkels (Taf. II , Fig. 8) ist

etwas anders, namenllieb sidi nicht so bald verjl'mgend .
mid

dalier raehr becherformig. — Die Tentakel sind nur 40 an Zahl,

also nur ungefahr die Halfle derbei E. turbinata vorkommeiiden

So wie bei E. rubricollis erstreckt sicb nur ein sebr kleiner

Teil des Magens hinter den Kiemensack. Der Darin hat einen

diiigermasseii abweichendeii Yerlauf, da namentlicli die zweile

Darmsehlinge fust g;inzlidi untcrblcibt , da der Darm vom

Magen ab nach der Bauehseite verlauft, sidi daun dorsal uarli

vorn biegt . olme, wie sonsl bei Ascidien gewohnlich der Fall

ist, sicb nodi eiiinial nadi binten zu biegen , um ziemlieli writ

nach vorn in den glattrandigen After zu endigen. Der Typhlo-

sule isl ini ganzen Darin nur sehr schwach entwiekelt (Taf. II

.

Fig. 9).

Das Nebenapparat des Darmes, welches von Chandelon

einfach als verdauende Druse bezeichnet wird, ist bei unserer

Art besonders deutlich zu sehen (Taf. II, Fig. 9). Im All-

gemeinen hat das Organ bier eine grosse rbeivinsliunmmi:

mil dem v„n Chandblon (15) fur Pcrophora beschriebenen.

Der gemeinschaftliehe Abnihivaual mimdel -enau bei dem



dieser imd den Fortpflanzungsorganen. Dort wo der Darm
sirh nnih der dorsab'ii Scilc hie::! . zw<Mgen sirh die ersten

Seitenzweigen vom Hauplcanal ah, indem letzterer noch eine

Strecke weil dera Darme entlnng verlaufend zu verfolgen ist.

Die Sritonzweigen spallen sicli ikmIi iiielinnals urn cinllicli in

den Ampullen zu endigen. Die Seilenzweigeu sind selir slark

angegeben wild. Plotzlicli uauienllb-h srhnumi sirh die Canale

sehr slark ein (Taf. II, Fig. 10), urn etwas weiter wieder

eine kiigelnnide Auflivihimg zu erhalten, welche wieder an

der gegenuber liegenden Seite plotzlich in den ausserst engen

Canal ubergeht. Hierdurch bekomml das Organ ein sehr eigen-

liimliches Aussehen. Die Endorgane oder Ampullen sind lang-

licli rund, und der Lange nach deutlich gestreift. Da ich diese

Organc aber nicbt friseh unlersucht babe, kann ich uber den

Inhalt und den stark lichlbrecheuden Korper in den Ampullen

nichts mitteilen.

/:'. mbncn/h's. uauieiit !ieb d;,s Ovarium in .!.t Uille der Darm-

obne ilin aber zu kreuzen. Nachdem sie namentlieh fu

kurze Strecke uninittclbar neben den. Darme verlaufen

,

den beiden von mi

Eine Kolonie voi

Tiefe von 6 Paden



Ascidia melanostoma (n. sp.)

CTaf. I, Fig. 3 Taf. Ill, Fig. 1-5).

Aussere Kennzekhcn. Korper nur wenig ianger als breit,

mehr oder weniger trapezelVinnig, da die beiden Seitenrander

einander ungefahr parallel verlaufen. Nur von der Atrialflflhtiftg

nacli der Mundoffnung ist der Korper schief abgestumpft. Er

ist seitlicb zusammengedriiekl, bin I en und zum Toil init der

recbten Seile auf der Unterlage aufgewaebsen , so dass er

bier mit kleineren Stcinclien etc. behaftet ist. Die Mimdoll'mmy

springt nicht tiber die sonslige Kurpernberllarbe bervor, und

eben so wenig die Alrialoffnung. Erstere liegt genau terminal

und ist bei alien von mir gesammellen Excniplaren ntMHilappig:

letztere ist sechslappig und liegt genau am Ende des schiei

abgesliiuipflen Vr, Toils des Korpers. Die Oborflacbe isl ganz

glatt mehr oder weniger durchsichtig , und olme eiiigewarbsew'

Fremdkorper. Die Eingeweide scbimmern an der linken Seilr

ziemlicb denllicb durch. Die Farbe isl leicht gfelblich grau,

nur urn den beiden Ollimitgcn dunkelbraun, was allmahlig

Korper. 5.3 Cm.

Die Testa ist durebscbeinend , knorpelig und dick . nanioutlicb

an der recbten Seite viel dicker, bis 2V2 Mm., als an der

linken wo die Eingeweide durchsehimraern. Dort wo der Korper

angeheftet ist. ist sie aber ziemlicb dunn.

Die Tunica isl nur diiiiu , die Museulatur deutlich entwickelt

.



zerlegt sind (Taf. Ill, Fig. 5), welche sowohl an der lnnenseiie

als an der Aussenseite deutlich hervortreten , aber selbstver-

slandlicli in nmgekelirlem Yerhalten. Die Langsbalken an der

Innenseite sind alle ungefahr gleicb, die Quergefasse regelmassig

abweehselnd grosser und kleiner.

Bei den Kreuzpunclen ziemlicb knrze slutnpfe Papillen. Die

vicreckigen Feldchen mil etwa sechs Kiemenspalten. — Der

IVaehranchials.'iiim is! mil keulenlnrmigeii Papillen verselien

(Taf. Ill, Fig. 1).

Die Dormlfalie (Taf. Ill, Fig. 2) ist ziemlicb breit , deutlich

gerippl mid am Ramie correspnmlirend mil jeder Rippe, mil

znngenl'ormigen Forisalzen vcrseheu. Zvvischen diesen Rippen

welche rait den gn'isseren ijuergi I'assen rorrespondiren . sind

noch kleinere da, mil den kleineren Quergefassen uberein-

stimmend.

Das Hytwpli'jsciliHhcrkci isl sehr einfacli . hul'eisenformii;

Der Darm nach dem lypisclimi Yerhalten bei AsckIki gebaul

Der Typhlosole spring! beim Enddarme sehr stark in das

Darralumen hervor, so dass der After etwa Irafeiseni'ormig

eingebogen scheinl. Der Rand des Afiers elwas angeschwollen

aber glalt (Taf. Ill, Fig. 8).

Die Tentakel sind niclit sehr lang, indem ziemlicb regelmassig

grossere und kleinere abwecbseln (Taf. Ill , Fig. t). Im ganzen

i! in ne versehen.

Die Fortpfiammgsorfjanc nach dem typischen Verliallen bei

Atcidia.

Diese sehr iypisclie Asciilin knnnle iVh mil keiner der be-

scbriebenen Arlen idenlificiren , denn wenn sie ausserlirh .

sowohl der Form als Farbe nach, audi ziemlicb viel rait der

A. fabigera (Herdman) ubereinstiramt, sind aber die Dorsalfalte,

das Ihpopbysealtuberkel und der Kiemensack sdir almeichend

gestaltel, wahreml ausserlirh die dimkdhraimen Stellen ran die
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In der Testa sind die kugelformigen Zellen aussen dicht

gedrangt und kleiner. 0.075 Mm. in Diameter. Nach innen zu

rttcken diese allmahlich etwas uielir aus einander und werden

grosser, bis 0.1 Mm., und mehr oval, urn doch immer noch

ziemlich zahlreich zu bleiben in Vergleich mit der Tesl.i andrer

Ascidien. Nur der innersten Schicht der Testa gelien die

Kugelzellen vollig ah. Spindelformige Hiiidegewebsknrpeivlieii

finden sich nur in der inneren Hal fie <1<t Trsla . indem zwiselien

den dicht gedrannlen aiisseivn ku_:v;/r!'.'!i i.i>l keine vorkommen.

Die Verzweigungen des fiefassnelzes endigrn mil zahlreielien

kolbcnloriniiiiMi Ansiii\v«'!lnii-cn di< hi iinlri' der KnrpendierllaVhe

(Taf. Ill, Fig. 4).

An den Kiemensack ist namentlich bemerkenswei I dass die

regelmassige Faltung mit den polsterartigen Anscliwellnngen seer

schon zu Tage trilt und sich filter ins regelmiissig verhalt. Im

allgemeinen zeigt dies eine sehr grosse Ahnlichkcit mit dem

Kiemensirk \hii / - , m obcsa (Herdmaiv) (1. png. 22."
.

nur dass die Polster audi an der Imienseite deutlich wahr-

nehmbar sind. Die Kiemenspalleu sind sehr drill iirii iaim!i<Ii

eirund, und zwar so angeordnet, dass bei den nach innen

aufgeschwollenen Polstern der breitere Teil der Spalten narh

den schmalen Quergefassen , liei den nach aussen hervorlrelen-

den hingegen nach den breiten gekehrl ist (Taf. Ill, Fig. 5).

An dem Praebranchialsaum ist zu hemerkeii . dass derselbe

nicht wie gewohniich glatt ist , sondern ziemlich grosse keulen-

formige Papilleu (Taf. Ill, Fig. 1) tragt, wie derartige weim

auch kleinere bei A. venosa und A. menlula nach Julin (0) und

auch bei A. mamillala (Cuv.) und A. ivolula nach Hi

(3. II. p. 10) vorkommen. Die Peripharyngealblalter haben

sehr regelmassig wellenartig eingeschnittenen Rand (Tj

Fig. 1). Das Hypophysealtuberkel ist sehr einfach,

Horner gar keine Complicationen aufweisen , und also ais

einem noch ziemlich ursprunglichen Zustand verkehren.

liegt den Peripharyngealblattern sehr nalie an. so dass i

Peritubercularramii fasl nidil zu nnlcrseheiden ist.

rper

,
-keit .



Der vorderste Teil der Dorsalfalte ist zwar gerippt, tragt

jedocb nocli keine zungcnlormiLren Forlsalze . welche erst etwas

inehr narh hinlen an Krc! en. Sehr deullieh wechseln die gros-

seren Rippen mil Zungenforlsatzen alt mil den kleineren ,

welche nnr bis ani' die Halfte der Breile der DorsaH';i!le zu

verfolgen sind. und also ancb keinc zngehorigen Forlsalze

haben, ein Verhallen , wie es auch bei A. Iranshtcida Hkrhma.v

vorkonmil. Die Rippen sind respecliv die direrlen Kortselznn-

Der Darin macht zwei tiefe Schlingen. In den beiden liier-

dureli freige'asseiion ilainnen liegen die [% s r i
j

i tl ; i m z u 1 1 1; so l^ a lie ,

welche sich nnr sehr wenig anf die Dannwand forlsetzen.

Der After liegl nnr wenig weiter nach vorn a!s die ersle

Darnischlinge. Der Rand isl ganz ohne Papillen aber stark

wulslartig angeschwollen. Ferner konnnl bei keiner einfachen

Ascidie, sit viel niir hekann! isl. eine so stark entwickeile

Typhlosole vor als bei dieser Art . so dass der After hufeisen-

formig eingebogen erscbeinl.

Ich babe tVini sehone Exemplare dieser Art aus einer Tiefe

von 6 bis 8 Faden ycfangen.



Ascidia canaliculata (Heller)?

CTaf. I, Fig. 4 Taf. Ill, Fig 6-IO),

Ascidia canaliculata, Hkllkr. Beitrage zur nahern Ken
3r Tunicaten. Sitzuri-sher. der Kon. Aka.l. tier Wissenscli

besilze, sehr deullirh mit 7 Purchen und dreieckigen LSppche*,

anstall mil 8 wie es bei den von Heller untersuchlen Tieren

der Fall war. Der etwas kurzere Atrialsipho liegt etwas

weiter nach hinten, namentlieh auf tier Halfteder Rorperlange. Die

Oberflache ist ziemlich glatt, nur rait mebreren Haftzottchen

verseben. — Lange dcs Korpers C c. m. Farbe graulicbweis.

Die Te.s klio! h.'ii-

betracbtlieh dinner als hinten nntl dmvhscheinend. In der

byalinen Grundsubstanz sind die Kngelzellen eingelagerl , und

zwar derartig dass in tier ausseren Sebicbl die Zellen dicht

gehauft und raehr oval sind , web-he Sehiehl mit ziemlich scharter

Grenze in die innere Schieht mil sparlirhen IvugelzHIrn iihergeht.

Die Zellen an der aussersleu Oberflacbe sind selir slark ab-

geplattet, indcni an der Innenscite norh eine Reihe von dirhl



Die Tunica ist an tier linken Seite sehr znrt und mit sehr

sehwarher Musculatur versehen. An tier rechten Seite ist die

Heller (3. I. p. 4) t'iir A. menlula beschrieben ist , namentlich

am Rande verlanfen die kraftigcn Muskelbiindel , welch* a&e

nut imgefahr gleicher Liinge plotzlirh in das Netzwerk von

dunnen Muskelbfmdeln , ans welchen dor inittlere Teil der

rechlen Tunicahalfte besteht, ubergehen (Taf. Ill, Fig. 6).

Auch die Museiilalnr der Siphonen sliimnl itnerein mil der von

,4. menlula.

Der Kiemensach ist zart und sehr srhwarh gefaltet (Taf. Ill,

Fig. 7). Die Fallen sind wie bei der \origen \rl in poisterartige

Ansehwellungen zcrlegl . jedoeh bei weilem niebt so deullieb

Die Quergefasse von ungefabr gleiclier Grosse , obgleich hie und

da ein grosseres vorkommt. Bei den Kreuzpuncten kommen

ziemlirli hinge . am Fnde abgerundele I'apillen vor. Iiilermediare

has Ihipoplnjsealtuhcrkol isl eirund mil dem hreilen Teil

lach vorn gekehrt und den beiden I'eripharyugealhlattern sehr

esonderten OlVmingen aulgelf.sle Aiismiindung des Hypophyseal-

uf der Oberflache ties Tuberkels entsteht Taf. III. Fig. 0.

Der Darm macht normal zvvei Schlingen. In der erstcn

Schlioge wird aber nur ein sehr kleiner Kaum fur die (iesrhleehts-

nisn. freio-elassen. Der Darin isl fiber seine gauze Lange



Die Fortppnn-unnsmuinnr iiegen fast ganz auf tier Darmwand.

da die erste Darmschlinge sehr eng ist.

Die Tentakel sind ladenformig, zahlreich mid diehtgedrangti

ungefahr 70, imd wenn audi nicht gleich lang, doch ohne

bestimmte regelmassige Abwechselung von langeren und kttr-

zeren.

Es stimuli die iiii^civ !x >i-j ». -:- 1< »•- i
* \\u-^v l-fideu von nur

bei Billiton gefangenen Ascidien sehr iiberein mil dor von

Prof. Schmarda am Cap der guten Hoifnung gesammelten imd

von Heller als A. canalinilnln besdiriebeiien Art.

Der Atrialsipho war allein etwas weiter nach hinten gerQckt,

was aber wohl zum Teil durch die starke Entwickelung der

Testa am hinleren KorpcrtHI wrui'sarhl wird . da er am Innen-

korper wirklich etwas mehr nach vorn liegt. Auch das Vor-

kommen von 7 Lappen an der Mundoffnung anstatt 8 ist

von wenig Wert , da diese Zabl bei Ascidia doch ofters zwischen

7 und 9 schwankt.

Andrerseits sind aber die Angabe, welche Heller iiber die

Anatomie des Innenkorpers macht zu wenig specialism .
so

dass man sich koine bestimmte Vnrstellung daraus maclien kanii.

.ledenlalls sind sie aber nicht in Widerspruch mit den Ver-

haltiiissen 1 m i den vmi inir gesammelten Tieren. FurdasHypo-

physealtuberkel giebt Heller bloss an, es sei rnndlich. Bei

meinen Exemplaren ist nun das Tuberkel allerdings eirund,

aber die Oberflache mit der in Fig. 9 abgebildeten ziemlich

complicirten Zeichnung versehen, welcher Heller Sberhaup*

keine Erwahnung thut. Es ware aber recht gut mdgiich , dasi

bei den von Heller untersuchten Tieren, welche sclion langere

Zeit in Alcohol conservirt waren, diese Zeichnung nicht mehr

deutlich zu erkennen war. Jedcnfalls isl diese Auflosung <l <>1
'

Omiimg des llypophysealranals in mehrcre Srhhlze: hemerkens-

werl . da . so vie! naif bekannl , dieselbe nur noch bei Cynthia

irregularis (Hkrdm.) gefundeii wird. und gewolinlich bei der



Galtung Ascidia das Hypophysealtuberkel sehr einfach gestaltet ist.

Ubrigens stiuimt aber der Iimenkorper mit dem typischen

Verhalten der Gattuiiii Asciu'ia iiliereiii, so uamentlich was

Tunica, Darm und Fortjillnizniiirs'ir^nix' anbelangt.

Die beiden Exemplare , welche ich erbielt , waren auf der

unten beschriebenen O/nf/iiti i>al!i<lu auliiewachsen , und stammten

aus einer Tiefe von 6 Faden.



Molgula forbesi (Hbhwah).

CTaf. I, Fig. ft. Taf III, Fig. 11—14)

Molgula forbesi Herdman Prelim. Report on Tunieata of Chail.

Exp. p. IV. Proc. Roy. Soc. Edinburg (1880—1881) pag. 236,

und: » Voyage of H. M. S. Challenger, Vol. VI. Herdma.n

Report on the Tunieata. pag. 78.

Der genauen Diagnose Prof, Herdma.Vs vvusste ich nur wenig

hinzuzufugen. Von der Challenger Expedition ist aber nur

ein einziges Exemplar bei Port Jackson, Australie, erhalten,

und zvvar, wie es scheint ein noch junges Tier. Herdman

giebt namentlich fur die Lange des Korpers 1.8 cm. fur die

Breite '1 cm. an. Die Exemplare, welche ich besitze, sind

aber von 5 bis 4 cm. lang und Vl2 bis a% cm. breit. Die

allgemeine Korperform scheint sich also ein wenig bei den

erwachsenen Tieren geandert zu haben, da die Lange mehr

als die Breite zugenoinmen hat. Es vvird dies h,iiipKi.-h!n li

dadurch verursacht, dass bei den erwachsenen Tieren die Aus-

wuchse, auf welchen die beiden Offnungeii liegen
,
ganz ver-

schwunden und letztere am ausseren Korper nur sehr sebwierig

aufzufinden sind. Die dorsale Seite ist aber dadurch leicht

von der ventralen zu unterscheiden , dass erstere eine gerade,

und bei einigen sogar schwach concave Linie bildet, letztere

hingegen stark convex ist. Das graue Kieselsand mit zahl-

reichen Muschelfragmenten verleiht den Tieren ein leicht grau-

liches Aussehen
, so wie die braune Farbe des Challenger

Exemplars auch vom braunen Sande herstammt. In alien

anderen Hiusichten, so namentlich in Retrelf der Tunica mit

den Muskelbundeln, des Kiemensackes , der Dorsalfalte, des

Hvpophv^alhibe, kels und der Tentakel stinmi'Mi .le- Billitonsehen
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Exemplaren vollkonimen mit dem von Port-Jackson iiberein.

Fur den Kiemensaek ist nur nodi zu bemerken dass ich in

dem Raum zwisehen zwei Falten constant noch ein Langs-

gefass fand (Taf. Ill , Fig. 12) , was bei dem Challenger Exemplar

nur zuweilen der Fall ist. Die Quergelasse , von einer Horizon-

lalmembran begleilet, sind zwisehen einer Kieinenl'alle uml

dem ventral von ilieser liegonden cinzelmMi Lam-sbaiken .

/.ieuilirh stark uml unverasteil . imlem sie sich an der \eutralen

Seite von letzterem plotzlieh in mehreren Aslen auflosen. Es

wird hierdurch ein eharakteristisches Aussehen des Kieinen-

sackes hervorgerufen , was bei dem HKRn.MA>'sehen Exemplar

nur noch wenig hervortritt. Fiir die Anorduuug der kiemen-

spalten muss ich noch bemerken, dass let/lore in dem Uaum

zwisehen der Dorsalfalle uml erslen Kiemcnfalte, kurz und

breit sind und ohne die mindeste Gesetzmassigkeit gelagert.

Ubrigens herrscht in der dorsalen Halfte des Kiemensackes eine

stark ausgesprochene Tendenz zu einer concentrischen Anordnung

der Kiemenspalten , welche nach der ventralen Seite hin all-

malilicli in ein ziemlieh regelraassiges langlirhcs Gitternelz uber-

geht. Hierzu ist alter zu bemerken . dass bei verschiedenen Tieren

die concenlrisehe Anordnung zuweilen <rar niehl zu Tage tritt.

Bekanntlich wur.le diese Variability des Kiemensackes von

Herdmajv (14) zuerst hervnrgeholen . und ist der M. forbesi

verschiedenen Imlividuen sehr \ariabel. somlern aueh bei einem

Indixiduuin an vcrsebiedenen Slelleu abweirhend gebaut sein

Die Geschlechtsdrusen sind beiderseits stark entwickelt. Die

Hoden werden von einer grossen Anzahl einander unmittelbar

anliegemlen Ulimlsarkrlien gebildet . welche an (\vv fnnenseile

der ganzen (ieschlechtsdruse eine kreisrunde Masse bilden

,

greift. Das Vas deferens verlaufl vom Centrum der Hoden,

wo es in diV \ns< Imvleuen Yasa ehVientia iibergeht, an der



Innenseite der Geschlechlsdriise liis etwas \<>r der Ovidurt-

uiiiiidung. Die Form des Ovariums ist deutlich dmVrkig

(Taf. Ill, Fig. 13).

Die Niere ist gross (Taf. Ill, Fig. 11. n), schwach gekrunimt

um die rechte Genitaldriise und rotlirli braun gefarbt durch

die verhaltnissiiii'issig zahlroicheii kugligen Concremente , welche

in grosseren uud kleineren Haufeheu ziisamineiiliaiigen (Taf. Ill,

Fig. 14).

Das der Niere dieht anliegende Herz scndet ein starkes

Geiass nach der Ventralseite, welches sich aber alsbald pbliij

teilt. Beide Aste (Taf. Ill, Fig. 11) gcben vor sie sich in das

eigenlliche Ventralgefass, welches dem Endostyl entlang ver-

lauft, fortsetzen, noch einen Ast ab, welcher in die Gefasse

der ersten ventralen Kiemenfalte der rechten Seite ubergeht.

Nach der Abbildung Heller's (5, III. Taf. VII, Fig. 5) zu

iirleilen schciiil audi bci II. a/t/irntlicu/nhi ctwas derarliges

vorzukommen.

Der Darm bildet die gewohnliche lange aber sehr enge

Scblinge. Der Magen tragt einen sehr grossen lappigen Leber.

Der Afterrand ist rait regelniassigen breiten Papillen versehen.

Ich babe fi'inf Exeraplare von der oben erwahnten Grosse

aus einer Tiefe von 6—8 Faden erhalten.



Cynthia pallida (Heller) var. billitonensis (n. v.)

CTaf. I, Fig. 6. Taf. II, Fig 1-11)

Cynthia pallida Heller. Beitrage zur nahern Kenntniss der

Tunicaten. Sitzungsber. der Kon. Akad. dor Wissenschaften in

VVieu. Bd. 77. pag. 96.

Cynthia pallida. Herd.han. Report on the Tunicata. The

Voyage of H. 31. S. Challenger. Vol. VI. pag. 143.

Die allgemeine Korperform stimml in Hauptsaehe iiherein

mit der Beschreibung , welche Bulbs gegebeo hat, so wie

auch die Beschaftenheit der Testa. Die Tiere von Billiton sind

aher betrachtlich grosser, da sic cine Linge his zn 7 cm.

erreichen. Bei einigen Exemplaren sind ferner die hciden

Siphonen viel langer, so namenllidi hri dein abgehildeten. Der

Mundsipho isl alsdann am langslen. mid mil vicr stark her-

vorlivlrmleii L'ingswiilsfen vorsehen, wclrhc <!,mii kiirzercn

Atrialsipho ahgehe.i. Die Lage und Riehtung der Siphonen

bleiben aher die gleiche als sie von Heller angegeben werden.

Der Innenk(")r|KM- verhall gicb genan wie er von Heller und

namenllich ausfiihrlichor von Hodman lioschrieben ist. Die

Falten des Kiemensackes sind sehr hreit so dass sie, wenn

flach gelegt, einander beriihren. Die Zahl der Langsbalken

auf jeder Falte, und jedem Zwischeiiraum slimml iiherein mit

der, welche Herdmax angieht Da noch keine Abbiidung des

Hypophysealtuherkels besteht , babe ich dasselbe in Taf. IV,

Fig. 3 dargestellt.

Auilallend ist es. dass die Kalkspicula. welche zuerst von

Heller in den Gefasscn des Kiemensackes und der Tunica
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HERDMAN'schen Tieren voikoimiii'ii. Ich war hierdorch auch in

Zweifel ob ich wohl wirklich die Cynthia pallida (Heller)

vor rair hatte, da namentlich auch die auffallend weite Schlinge

des Darmes von keincm tier heideri genannten Forschern hervor-

gehoben wird. Heller hingegen sagl, dass der Darin nur

ziemlich weil naeh vorn laiifl. Da aber einerseits die Angahen

fiber die innere Anatomic hei IIklleh ziemlich diirflig sind .

mill amlrerseils nach finer IVe iimllirhen hriellichen .Mil h'iliiuu

von Prof. II k human ( ijntliin full),!,! iiherhaiipl cine sehr variahelc

Species zn sein sclieinl , so gianlic ich cs fur den Aiigenblick

noch am angemessenslen die von inir hci Billitmi gefangcnen

Tiere zwar als Cynthia pallida, dann aber als Varietal: Bit-

litonrnsis , anl'ziil'assen. Ich will jetzt die abweichenden Ver-

hallnisse uaher bervorheben.

Was znersl die eigenlninlicheii kalkspi. ula aiibelangl . welchc

Gebilde znersl von Heller bei C. pallida, nnd naehher von

Herdman bei C. campianala inn! ('. jiapielmsis heschrieheti suiii

.

vvelcbe He

d.iss alle Spi

his o.:; Mm.

ailitla hescliriehen hat, iiberein.

s fiber < lies.; Kalkspicnla lautet nur: » In den

wohl

.

als ancb in dm Gefasseu der Tunica

itiimlichc spindellonnige, an ihrer

ueiTeihi in k lei tier Borstchen hesclzte Korper

7). Di cs isl wahrscheinlich wohl nnrichtig,

owohl 1liei den von Hkhdman als den von mir

mplurei i nicht in iUm (lefassen , sondern im

chieden er Organe vorkommen. Wie gesagt

cnla be i dein Billitonscben C. pallida mil den

durch ( lie Forlsaize ihrer Hiille uiiteinander

, Fig. 6), Die Spicula selhst, werden

mid 0.1 >4 Mm hrcil. die Hiille nutgereehoefc
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Ansirht koimiien als ol) die Spicula ganz aus Kalk iicsianden.

Dies ist aber nichl der Fall, da durrb Entkalkung mittelst

Salzsaure, nur die Staclieln versebwinden , und em mnerer

gallerlarliger Kern iibrig bteibt. Die Spicula bestehen also aus

fiiieia nielil kalkigen Kern, welcber von zahlfeichen lieilien

denn aueb kein starres und sproilcs Kalkknrpeivlien, wie die

Kalkspicula des Culeolus , (1. pag. 1)7 snndein ein nielir oiler

wenigcr biegsaines tiebilde, was sich aurh dadurrb kuml giebt ,

dass sie offers gekriiminl sind, was zuni Beispiel am Afterrand

vielfach der Fall is! (Taf. IV, Fig. 10. Die kalkigen Staclieln

sind 0.012 Mm. bang , an der itasis l.auchig angescliwollen

,

und in eine scharfe Spitze ausgezogen (Taf. IV, Fig. 9). Die

Hiille liegt dem Spirillum unmillelbar an, wenigstens am

ganzen mitlleren Toil desse!l»en. Die beiden spitzen Enden

liegen aber frei in dem von der Hiille umscblossenen Ilaum

(Taf. IV, Fig. 8). Dieser Raum verengert sich allmahUch zu

sehr feinen Can al voi > urn • 0.003 Mm. D iau letcr verseben,

in welcbem Canlal so wie in den > Kauni in n den Spitzen

der Spirilla sicli i sehr klei ne riimk : Kdrper .•he u , viel kleiner

als die Dlulkor [leivhei , lin den. w<debe let zlei •en namentlicl)

0.0 1 Mm. gross sind. Die Lange der Ver bin ilungssel.lauel.e

ist verscbieden

,

kann •ehs und siebenn lal die Liinge der

Spicula betragen.

Was zunachst die V. rbivi lung die ser merltwiiirdigen (iebildc

lie trifft so fa ml h •1. sie in deiganzen Tunica u nd zwar besonders

stark gel.auft in den vier lleil.cn am Mu iplio (Taf. IV,

Fig. 1) und um die Bj popb;iscal.lriis c. danu in der Wand der

Quergefasse des 1vieme.i is Taf. IV, Fig. 4) and ih'< Dorsal-



endlicb in der Darmwand . wo sic sich namentlich in dcm

Afterrand besonders haufen (Taf. IV, Fig. 10).

Was die Bedeutung dieser Gebilde soiu mag, isl selir ralsel-

haft. So wie scbon Hkrdman hervorhebl , koimcii sie tiichl als

Stfitagebilde der Organc, in welchen sie vorkommen, dienen,

wie es namenilieh bei Culm/us der Fall sein mag. Einerseils

doeb sind die f.ewebe bei dieser ()/>il!na nidi! schwiirber ami

sind narli meincm Belindcn d iese Spic iiberbaiij >i ke

starre Gebilde. win di c KalkkOr perehen lies {Mleolus , son*

ziemlich Icidil biegsnn «. Obglei(d. ich di< ganize Tunii a 801

den Kicmensark durehmustert babe, k« miiiIc ich nieimals

Ende oder einen Anfang der diinnen Verbi ndiuigssiMm
finden.

Die Spicula in der Testa sin il anders gesl; litel, na niei.ii

kiirzer und in Vcrhalli liss breile r, 0.1015 Mm. lang anid 0.(1

Mm. brcit, und tragen etwa 24 1 1 311 A on Stacbeln
(
Taf.1

Fig. 7). Diese sind nicht von einer Hiill geben , naid de

zubdgc iiucli nicht mil telst Verb iiidungss.mwdie mit ieinaw

vereinigt.

Ferner isl aoch die aberati!3 weile Schli Iche i

Darm inaebt, zu ervrfthnen,
1

Wenn avich (due weil e off<

Scblmge liir die Gattung Ojnthia typiscb ist, SO isl . loch i

bis an den Mundsipbo nacb vor n Greifen wold besond ers a

fallend liir diese Art. IJber sei ne ganze Lan ge isl dt )t Da

an die Tunica festge\v;i,rlisen ;Ta f. IV. Fig. 2)

Die Gescblecblsdriis,3ii stellen zwei gi•osse gelapple Org:

jederseits des Korpeis dar, weltlie elwas ; vor dem At rialsi]



Styela oligocarpa (n. sp.)

CTaf. I, Fig. 9. Taf. IV, Fig. 12-15).

Aussere Kennzcichcn. Korper ungefahr doppell so lar

breit , und nur wenig seiliirh zusammen gedriickl. Nach I

verschmalerl der Km-per sich , so .lass .lie deullich

Munddffnung gcnau terminal aaf das verschnmlerte

vieHappigc

zu licgen kommt. Die Atrialoftnung ist audi deullich

liegt um ein Drittel dec l\orpcrl;inge weiler inch

vierlappig,

SrKr"'! Z t™ Z^lT^l
ilern. Das

id Korallen

aufgewarhscu, imlem der gauze iibrigo Korper IVei

korpern ist, aber mil zahircichen klcinen llunzeln

welche in der N&he der Ommngen , und namcnUicli i der Mund-

oflhung am meislen gehaufl sind. Naeli hinlet i erscbeint

die Korpern|>erl1;"rhc I'asl g!all. Farbe des Tieivs gnmgelblich.

bei Spirilusexemplarcn griinlich gelb. Lange des Kiirj

Die Testa isl zwar ziemlich dimn . aber ziihe un, [ lederarlig.

Die Tunica lasst leicbt von der Tesla los, isl zai •1 und nur

rait schwachcr Muscalatur versehen, und allein bei den beiden

Sipboneu mil krafligen ningmuskelbimdeln. Darm i und Kie-

mensack schi.nmern deullich dureh.

Der Kiemensack mil. vier ziemlich schmalen Langsfallen,

welche nur schwach gebogen sind. Zwischen je zwei Kiemen-

falten kommen 4 oder S Liingsbalken. Die Quergefisse sind

von zwei verschiedenen Grossen , und zwar wechseln immer

Die Yiererke werden zuweilen, jedoch verhallnissniassig sellcn

linden sich secbs Kieinenspallen.
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Die Dorsalfallc isl ziemlieh lnvil . giallrandiy . ninl am vnnlen:

Hnde gesrhlangelt.

Das Hypophysealtubcrkel isl in der Form eines gleirhselien-

keligen Dreiecks mil der Basis nacli vorn gekehrt. Das rechte

Horn biegt sich viel weiter nach innen als das linke (Taf.IV,

Fig. 15).

Der Dartx maehl cine ersle Selilinije . welehe nur sehr wenig

weit nach vorn greifl. Der Enddarm isl S-formig gebogen.

Der Afterrand mil zaldreiclien re-elmiissigen Papillen (Taf. IV,

Fig. 12).

Die Forlpflanzungsorgane sind beiderseils in der Nahe der

Atrialoflnung als drei oder vier sehr lange Saekel.en enlvvickelt.

Zwischen densellien ui'hi selir zahlreiche und kleine IHndocarpen.

Die Tentakel sind einiael. nnd 20— 2L> an Zahl.

Bei dieser kleinen Styela sind es hauptsachlicli zwei Organ-

sysleme. welehe mehr besnnders nnser Interesse hoanspi Tirlien .

namentlich der Darin nnd die Forlpflanzungsorgane. Der

Darni fangt mil einem sehr engen Oesophagus an, weleher

plf.lzlieh in den ziemlieh geriinmigen Magen iibergeht. Lelzterer

bei den mil I*n!y< 'arprn versehonoii Slyelen der Fall isl. D'

zvveile nach vorn ollen stehende Schlingc luegl so weil Qach

binlen zurfick dass sie den Magen beriihrl. Der Enddarm

macht cine eige.nl nmliehe S-formige Hiegimg, wodurch der

Alter genan vur dem Al rialsiplm knmml. Sehr bemorkenswerl

sind ferner die Gesehleehtssaekchen. leh land jederseils 7>

grussere nnd noeh ein kleines Sackchen. Die Sackchen sind

gezogen, alle mil der Jlundung nach der Alrialollimng gekehrl

.

und sind sonsl in ihrem Han den Sackchen der lypisrhen Pol) -

viel kleiner, und damil geht wohl znsammen . dass die Sackchen
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betrftchtlich grosser sind. VVir haben hier also einen Fall vor

uns, wo man in Zweifel sein muss ob das Tier zu der Heller-

sclieii (iallung Vohjitupn odor zu Slyela zu rerhnen ware, da

doch audi bei Slyela ofters sclion mtdimv Ovarialsehlauche

zu unterscheiden sind, so bei St. gyroso (Heller) bis6aufder

rechten Seite. Bei Slyela sind diese Schlauclie zwar gewiihulich

gelappt, konnen aber audi einfach sein.

Dazu komml d;mu, dass audi der Verlaul' des Darnics von

ilrni l\|iisclicii \'crliall(Mi I m i Polycarpa abweicbt, welches

VtM-ballcti aber nacli I1i'J!I>man dncli i'ibrrliau|i( bei den typischen

hdycarpen nirlil so constant zu sein scheint, Durch das Auffin-

den dieser Styela-Avl ist also wobl jedenfalls das Ziehen einer

srliarfeii (irenze zwischen Slyela und Polycarpa nirlil mehr

nioidirh . iiinl isl man ireuolUrl die Heller'scIic Gattung l'o!ynir/»t

einzuzieben.

Ich habe zwei Exemplare dieser Art aus einer Tiefe von

6 Faden erhalten.



Styela patens (n. sp.)

CTaf IX , Fig. 1-3)

Aussere Kennzeichen. Der Korper ist etwa eirund (Taf. IX, Fig. 1)

nach vorn zu sich verjiingend, hauptsachlich mit der hinteren Ven-

tralseite auf Korallen aufgewachsen. Sonst ist der Korper oline

Fremdkorper, aber mit . kleinen Runzeln versehen , welche nach

vorn zu etvvas zahlreicher werden. Die Mundoifnung terminal am

vordern verschinalerlen Kurpcrcmlt;. Die Aliialolfnung etwas

mehr als die liall'lr der kr.rprrli'inge davon entfernt. Beide Ofinun-

gen 4 lappig. Farbe schmutzig hraunlich grau. Lange 5,5 cm.

Die Testa ist sehr diinn aber ziemlich zahe, nur beiden beiden

Offnungen etwas dicker, innen sehr wenig glanzend and gri'mlirli

gelb gefiirbt.

Die Tunica lasst nicht sehr leicht von der Testa los , ist beider-

seits mit gleicb kriil'ligcr Mnsculatur versehen, von welcher die

ausseren Ringmuskeln am starksten sind. Sie ist gelbgrau

gefarbt, nur bei den Offnungen dunkler bis violetschvvarz.

Der Kiemensack hat 4 mittelmassig breite Fallen. Es kommen

etwa 10 Langsgelasse zwischen zwei Falten. Die Quergefiisse

sind von verschiedener Breite, jedoch wechseln nicht breitere

und scliinalere regelmassig mit einander ah. In jedem Vierecke

kommen o—G Kienienspalten vor, welche zuweilcn von inter-

mediaren Quergefiisschen ubcrbriickt werden. Die Kienienspal-

ten sind ziemlich weit. Im allgemeinen ist der Kiemensack

ziemlich unregelmiissig gebaut, da die Quergefasse ofters schief

verlaufen und sich mit einander vereinigeu, wodurch auch die

Kiemenspalten nicht mehr in regelmassigen Reihen stehen.

Der Endoslyl vorn mit einigen weiten Schangelungen , hinten

gerade verlaufend.

Die Dorsalfalfe eine ziemlich breite glatte und glatlrandige

Membran.



Das Hypophyseal! uf>t>r/;r/ in einem dreieckigeu l-Vhl erne sich

vielfach schlangelnde Linie bildend. Die beiden Horner kommeii

einauder vorn sehr nalie (Fig. IX, Fig. 2).

Der Darm macht eine sehr weile Schlinge, reichl bis el was

nlicr die Halfte der Korperlange . biegl sicli dann miter enieni

fast reehten Winkel naeh der dorsalen Seite . mil nur einer

sehr schwachen Hiegimg nnrh hinten. Der Alter mit zalilreichen

ziemlich regelniassigen Papillen (Fig. IX, Fig. 3).

Die etwa 40 einfaclicn Tentakel sind von drei verschiedenen

L'ingen alter die grosseren mid kleineren wechseln nicht regel-

massig mil einauder ah.

Die FortplhuiziiHysoryiuie als nur /[milieu weutge Geschlechts-

sackclien. Diese smd hiiiirlit'li eirund nnd nur sehr lose in it

der Tunica verluuideii. Die zahlreiehen Endocarpen sind kieiu ,

iiiir einige H r,i s ,ITI1 | /wiselien den anderen.

Es wflrde diese Art, wenn keine Ubergangsformen hekannl

gftWO!rden waren als eine sehr typische Form der HgLLEB*schen

lialtung Poh/cai)w gelten konnen. Der Darin macht doch eine

SO Wisite Sehlinire, als mir hei keiner andren Slycla liekannt ist.

Der Oesophagi ; geht in den nicht scliarf ahgesetzten Magen

ftber

.

, welcher slelbsl sich wieder allmahlich in den eigenllichen

Darm i fortselzt. Der Enddann verliiuft dann ventrodorsal quer

ist die Unregelmassigkeit zu beachten, welehe namentlich

liauplsachlicli auf Kechnung dec Quergefasse konimt .
wekhe

lifters schief vcrlaufen mid sich mil einauder vereinigen.

Die Regelmassigkeit der Anordnung und Grosse der Kienien-

spalten wird hierdurch beeintrachligt , vvodurch das unregel-

massige Bild des Ganzen hervorgcrufen wird. Sons! hietel

diese Slyela keine heson.lers aullallenden Yerhaltnisse.



Styela papillata (n. sp.)

(Taf. I, Fig. 8. Taf. V, Fig 1-4)

Aussere Kennzekhen. Der Korper ist fast gleich breit als

lang, fast kugelformig, nach vorn etwas verschmalert, nach

hinten in einen Sliel iibergehend, vvelche mit verscliiedenen

Auslaufern sich auf Korallen mid Steinen festsetzt. Beide

Oftnungen deutlich vierlappig; die Mundoffnung genau terminal

,

die Atrialoffnung nicht weit davon entfernt, etwas nach der

rerhteu Seile hini'ibcrgeruckl. Der Korper ist mil der liinleren

linken ventralen Seite aufgewachsen.

Die ubrige Korperoberflaehe ist nicht mit Frcnulkorpcrn

bewachsen , nur mil grosseren Runzeln, welche sich haupt-

sachlich bei der Mundoffnung etwas dicbter haufen , versehen,

zum Teil mit Haftfaden besetzt , sonst aber glalt. Die Farbe des

Korpers isl gelblieh grau, nur in dec Gegend der Mund- und

Alrialolliiiin- elwas brauniirh. Liinge des Korpers 4.5 cm.

Die Testa ist fest und lederartig, am Vorderteil des Korpers

/.it'inlicli dirk, liinlcn diinner. Die lilasenzellen siml grosslen-

teils tliclii gehaut'l . so dass nur ein ziendirh duunes Ualkennel/

da/wisi ht'ii bleibt. An der Innenseite liegen sie viel weiter

aus einander und erhalten eine mebr faserige Structur. An

der Aussenseite sind beim binteren Korperteil kurze Haftfasern

entwickelt.

Die Tunica lasst nicht leicht von der Testa los, ist mit

starker Musculatur versehen, hauptsachlieh am vorderen Kor-

perteil, und bat eine leicht braunliche Farbe.

Der Kiemensack erstrerkl sirh weit nach liinlen mi Korper

.

und hat vier nirhl selir lireile Fallen. Zwiselicn der Dorsalfalle

und ersten Kiemenfalle liegen nur drei Langsgelasse , mehr

nach der ventralen Seite bin kommen Ins siebeu L;ingsgel;is$e
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zwischen zwei Fallen vor. Die Quergefasse sind von versrliiedenrr

Grosse, welche aber unregelmassig verbreitet sind. In den

Vierecken konimen sechs odor sieben Kiemenspalten vor. Sehr

regelmassig werden die. Viereeke nodi iiherhruckt dnrch inter-

medial Quergefasschen , welche zieralich weit ins Innere des

Kieniensackes hineinragen, und mittelst kleiner Astchen mit

den Langsgefassrlieii zwischen den kienienspalteu in Verbindung

Der Endostyl ist am Vorderteil geschlangell. An der ganzen

inneren Oberflache des Kieniensackes aber gerade nicht bei den

Kreii/jninclen der Langs- und Quergefasse finden sich, sehr

unregelmassig verbreitet, eigentiimlirlie kenlenlVirniige Papillen

(Taf. V, Fig. 5).

Die Dorsalfalic is! sehmal glallrandig. nielil gerippt und wie

der Kiidoslyl am vorderen Ende sich viell'aeh srhlatmcltnl

(Taf. V, Fig. 1).

Das H]ipo]>luj><<:ilhihn-!;cl Idldet einr eigfiili'iniliche asymetrische

sich schlangelnde Linie (Taf. V, Fig. 2).

Der Darm hat eine ziemlich feste, blaulicb grau gefarbte

Wand. Die Darinsrhlinge liegi gauz im Hinterkorper und kommt.

mil' sehr v\ i weit naeh vorn.

Der Enddarm erslreekl sich bis etwa die Halfte der Korper-

lange nach vorn. und endigl in den von 17 rcgelinassigen

Papillen umkranzten After Taf. V, Fig. 1 .

Die etwa 'l.\ TcnhiLr/ sind einfarh aber sehr lang.

Die Fortpflanzungsonjane sind beiderseits als zahlreiche

rundliche Sackchen entwickelt , welche weit in den Peribran-

'hiairauin bineinragen, und scharf von der Tunica abgesetzt

sind (Taf. V, Fig. 1). Zwischen denselben zahlreiche En-

docarpen.

Art hat eine ziemlich grosse aussere Ahnlichkeit m

/Huhmndaia (Heller) (2. pag. 106), so namentlich i
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Be'treff des eigentiimlichen stielartigen Anhangs des Korpers.

Sie ist aber, so viel aus den ziemiidi di'uiwgen nnatomischen

Bemerkungen Heller's zu schliessen ist , in mehreren Hinsichten

von letzterer versclnVdru, wic n us obigem hervorgeht. Besonders

hebe ich hervor dass bei 5/. pcdunculata die Darnischlinge l)is

zur Mitre des Korpers reicht, und bei St. papillata auffaHend

weit in den Hinterkorper zuriiekgedrangt ist.

Beraerkenswerl isl bi>i dieser Art die eigentumliche Schlan-

gelung tier Baucb- und Dorsalfalte, welche gewohnlich bei

den einfachen Ascidien gerade verlaufen.

Ich land diese Schlangelung , ausser bei dieser Si. piipillnln .

noch bei St. spiralis (n. sp.) , wo die beiden Fallen, und bei

St. olitjomrpa (n. sp.) . wo nur die Dorsalfalle gesrlilangell war,

Es tritt aber am deiil.lirhslon hei der St. papilla Ia hervor. Das

Bauchgefass selbst verlaufl in gerader Richtung narli hinleii

.

indem der Endostyl mebrmals das (lefass krenzt, Dasselbe

gilt fur das Dorsalgefass und die Dorsalfalte.

Ferner beanspruchen auch die unregelmassig verbreiteten

k» ul. nlniiiiigen Papillen ini Inneren des Kiemensackes (Taf. V

,

Fig. 3) einiges Interesse. Indem namentlich die gewolmlirlien

Papillen bei den Kreuzpuncten der Langs- und Quergefasse

vottst&ndig feblen, findel man uberall auf den Quergefassen

und den kleinen Langsgefosschen zwisehen den Kieinenspallen

kurzgestielte Anhange, welche offenbar nichl anders sind als

Ausstiilpungen der Wand des Kiemensackes. Derartige Papillen

hat Heller (5, III, pag. 2\) audi l>ei Mnhjula impura beschrieben ,

indem er bemerkt, dass sie wobl eine gleiche Function haben

werden als die Endocarpen, urn namentlich eine Stauung des

Blutes in den Gefassen zu verhindern. Bei dieser Styela

kommen alsdami die zwei dazn (lienliehen Hr-ane. Mndncarpen

und Papillen, beide nebeu einander vor.

Der Dar.n bleibt. ganz i.n Hinterkorper zuriiekgedrangt , nn.l

macht cine aur enge Schlinge, ein Verhalten also das von

dcm der lypisrhcn Polyr.-irpeu mi Shine Heller's hetraVlitlidi
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Die GeschlcHii^arUhoii sind gross und sehr scharf von der

Tunica abgesetzt. Die Offnung des Oviducts ist ziemlich weit

und wellenformig eingeschnitten. Unmittelbar iiHkmi ihr mi'iiubM

das einzige Vas deferens (Taf. V, Fig. 4).

Letzeres tragt nur an der nach der Tunica gekehrten Seite

die Hodenblindsackchen , welche ich Qberhaupt nur schwach

entwickelt fand in Vergleich mit den Polycarpen andrer Styelae.

Ich habe zwei Exemplare dieser Art aus einer Tiefe von

4 Faden erhalten.



Styela procera (n. sp.)

(Taf. I, Fig. 9. Taf. V, Fig. 5—9).

Aussere Kehnzeichcn. Korper lang ausgezogen , etwa viermal

so lang als breit. Nach vorn zu wird cr etwas breiter, nach

hinten raehr schief zugespitzt , im ganzeii ziemlich stark seitlich

zusammengedriickt. Die beiden Offnungen liegen auf ziemlich

langen unverkiirzbaren Siphonen , und beide sind deutlieh vier-

lappig. Der Mundsipho liegt am Vorderende, nicbt terminal,

sondern ganz nach der dorsalen Seite ubergebogcn. Der Atrial-

sipho liegt auf -h der Korperlange weiter nach hinten , rand-

standig, jedoch etwas auf die linke Seite ubertretend.

Die ganze Oberflache ist mit einer dichten Hulle von feinem

Sande bedeckt, welcher, nach der Art der Molguliden, durch

zahlreiche Haftfaden an den Korper befestigt wird. Die Tiere

liegen ganz frei im Sande. Farbe des Korpers graulich, was

vom grauen Sande herriihrt. Lange 7 c. m.

Die Testa ziemlich dunn und sehr bruchig durch die, wie

bei Molgula, eingewachsenen Sandkornchen. Uberall mit sehr

zahlreichen , sehr dunnen aber zum Teil sehr langen Haftfaden

versehen. Innen ist sie graulich weiss mit schwachem Perl-

mutterglanz , etwas rauh durch die eingewachsenen Sand*

kornchen.

Die Tunica lasst sehr leicht von der Testa los, ist nur mit

verhaltnissmassig schwacher Musculatur versehen , welche allein

bei den beiden Siphonen und beim Dorsal- und Vertralrand des

Korpers starker entwickelt ist , und zwar hauptsachlich die Ring-

muskelbundel.

Der Kiemensack erstreckt sich bis hinten im Korper, und

auch ziemlich weit in den Mundsipho hinein, wodurch

der Ingestionscanal , ungeachtet des langen ausseren Siphos.
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docli our zieinlich kurz ist. Er hat vier ziemlich breite Langs-

falten. Zwischen zwei Falten komnien ungefahr sechs Langs-

gefasse. Die Quergefasse sind von zwei verschiedenen Grossen

und zwar wechsvli lie odcr wciii-cr constant drei schmalere

mil zwei breiten ab. In den langlichen Viereckcn komml

unweil der Dorsalfalte nur cine Kiemenspalte vor, in dein

iibrigen Tei] des Kiemensackes zwei oder drei. Die Vierecke

werden iiberdies noch von sehwaehen intermediaren Quergefas-

sen Qberbruckt, welehe nur sehr selten fehlen (Taf. V,Fig. 7).

Die Dorsalfalte ist von mittlerer Breite und glattrandisr (Taf. V

,

Fig. 7).

Das Hypoj/ln/st'tilhibfrkrl isl sohr gross und mil complicirlcr

Zeiehnung (Taf. V, Fig. 8). Die Peripharyngealblatter sind

sehr deutlich geschlangelt,

Der Darmcanal (Taf. V, Fig. 6). Die OesophagusmunduUfl

liegt weit nach hinten. Der Oesophagus ist eng, lauft naeh

der hinteren Korperspitze, biegt sicli unter scharfem Winkel

nach vorn, urn alsdann plotzlich in den sehr geraumigeii mil

zalilieichcn Kail en versehenen Magen iiberzugehen.

Letzterer und der weite Enddarm verlaufen gerade nach vorn

ohne liildung einer Darmschlinge. Der After liegt genau vor

dem Atrialraiim und der Rand isl mil zahlreichen ziemlich

regelmassigen Papillen verselien.

Die Forlpjhinzutiijsorijanc als zalilreiche uiiregelniassig gestal-

lele Sackchen, welehe jederseils als cine einfache Reihe von

20 Stuck an der ventralen Seite neben dem Endostyl angenrdnci

sind, und durch die Tunica durchschimmern.

Die Tentakel sind eiufaeh . ziemlich lang und 20 an Zahl.

lehreren Uinsichleu isl dicsr cine sehr merkwiirdige

Schon die aussere Form isl sehr aull'allcnd und abwei-

von dem gcwohnlichen Aussehen der Tiere dicser Gattung.

r St. factor von Qloy und Gaimard (15 undl)hateine

e schlankc Geslall . aber viol weniger ausgesproehen
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als bei answer ArL Die Testa hat ganz die Beschaffenheit

.

welche wir bei den Molguliden kennen, sowobl was die dielite

Sandhulle anbelangt, als die zahlreichen Haftfaden. Es steht

dies allerdings nicht vereinzelt da, da die dichte Sandhulk

auch bei Si. linclor vorknmml . mid bei St. molguloides (Herdman)

aueb die Haftfaden vorkommen.

Der Kiemeiisack ist sehr regelmassig gebaut, indem niemals

mehr als drei Kiemenspalten in cinem Vierecke vorkommen , und

diese ansnahmslos von einem inlermediaren Quergefass tiber-

briirkl werden. Die Zellen , welche die Kiemenspalten umgeben

,

sind bei den beiden seharfen Eeken viel grosser nnd mehr

conisch als die ubrigen (Taf. V, Fig. 7), wie es mehr oder

weni^er bei den mcisten Styelen vorkommt. Das Hypophyseal-

luborkel \<\ eigeiilumlich geslaltel . da jedes Horn mehrere com-

plicirte Schlinge bildet, jedoch so dass das rechte Horn viel

weiler sieli naeh vorn erslrerkt als das linke (Taf. V, Fig. 8).

Sehr auffallend ist der Verlauf des Darmes (Taf. V,Fig.6),

weleher sirh nanieiillieb der lang ausgezogoueri korperlorni

angepasst hat Der enge Oesophagus verlauft etwas schief

nach der hinteren Spitze des Korpers, wo er sich unter scharfem

Winkel nach vorn biegt und plolzlich in den kurzen geraumigen

Maueii iihergeht, weleher sich in den weiten Darm fortsetzt.

Dieser bildet aber gar keine Darmsrhlinge. veiiaufl. ini Gegenteil

in gerader Richtung nach vorn urn sich nur vor dem Atrial-

raum etwas nach letzterem tiberzubeugen. Es ist dies, so

viel mir bekannt, der erste einfache Ascidie wo die Bildung

der Darmschlinge vollstandig unterbleibt, was hier selbstver-

slandlieh cine Anpassung an die eigrnlumlirhe k orperform ist.

Statt dessen hat der Oesophagus aber an seinem aboralen Ende

eine sehr slarke liieguug nach vorn crhalten . Der Magen ist

mil zahlreiehen ron hinten nach vorn rich Bchlangelnden Kalten

versehen. und im ganzen Harm tindet sich ein schwacher

Typhlnsnlo . weleher zuersl aneh seblangelnd , dann im Enddarme

gerade verlaufl , wo er aber allmaldicb immer undeutlicher

wird und endlieh ganz verschwindet , so dass beim After keine



Spur mehr von ihm zu entdecken ist. Der Darin i>t fiber

seine gauze Li'iiigc Itis zuni Alter mil der Tunica verwarlisen

Der Aflcrrand hat an drr 1'ivicii Hiill'le zahlreiche regelmassige

kleine, an der mit der Tunica verwachsenen Halfle etwa drei

breile Papillen (Taf. V, Fig. 6, a).

Sehr eigentiimlich ist auch die Anordnung der iin ganzen

etwa vierzii: I'k'srhlerhlssarkrlien. Indenidiese nameiitlich sonsl.

bei den Styelen rait Polycarpen entvveder ziemlich unregelmassig

auf der ganzen inneren Tunica verbreitet, oder mehr oder

weniger regelmassig radiar urn den Atrialraum angeordnet

sind, liegen dieselben bei St. procera als eine einfache Reihe.

jederseil des Endostyls, und zwar bis im hinteren Korperteil.

Die Sackihrii selbsl rap'ii wcil in den IVribrancIiialrauin hinein

,

und sind nicht wie gevvohnlich rundlicli , sondern unregelmassig

lappig eingeschnitten. Bei jedem Sackchen liegen die Ovarien

an der freien nach innen gekehrten, die Hoden an der mit der

Tunica verbundenen Seite.

Ich habe von dieser raerkwurdigen Art leider nur ein einziges

Exemplar aus einer Tiefe von 6 Faden erhalten.



Styek elata (Heller) (?)

(Taf. I, Fig. lO. Taf VI, Fig 1-4)

C. Heller. Beitrage zur nahern Kenntniss der Tunicaten, Sit-

zungsber. der Kon. Ak. der Wissenschaften. Jahrg. 1878. pag. 107.

Die austere Kiirperform sliiiiinl ziemlieli geuau mil der Beschrei-

bung Heller's Qberein, allein die Angaben welche cr uber die

kommene Gewissheit zu erlangen iib'T die Metililal Iieider Tiere.

Indem ich der HELLER'schen Beschreibung der ausseren

Kennzcieben nichls hinznzufugen babe, will ich die Ver-

haltnisse des Innenkorpers etwas genauer darlegen.

Die Testa stimmt mit der Beschreibung Heller's uberein.

Die Tunica liegt der Testa ziemlicli lest au . and ist nament-

lich an der rechten Seite mil kralliger .Museulalur versehen.

Der Kiemeusucl; erslrcekl sirh his weil nadi hinlen im Korper.

hat vier breite vorspringende wenig gekrummte Laugsialleii.

Zwiselien y.wri Laiigsl'allen kniuiiien sorbs Langsgelassc. Grossere

und kleinere Quergelusse werhselu uiiregelmassig ab, so dass

zuweileii 7 kleinere zwischen zwei grosseren zu liegen kmumeii.

In den viereckigcu Feldchen linden sich gewohnlich 7 Kiemen-

spalten, welche sich aber zum Teil in zwei kleinere geteilt

haben. Ein enges secundares Huerg class kommt vor.

Die Dorsal/allc ist glattrandig und nicht geschlangelt wie

bei St. jiapillata, eben so wenig als der Endostyl.

Das Hypophysealtuberkel hat die beideu Horner einander ztierst

flwas genaherl . iiml ilann narh \ersoliiodener Seile uuurebngeii .

woraus eine leierartige Form bervorgeht (Taf. VI, Fig. 3).

Der Darm macht zuerst eine sehr enge Schlinge, mit der

Ollminu I'asl gerade naeii liinlen gerichlel , dann eine weitere

mil broiler Oll'nung nach vorn, indem der After weiter nach
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vorn komml als die erste Darmschlinge. Der After mit elwa

17 zicmlich langen mitl regeliiuissigen I'apillen. Die Oesopha-

gusmQndung liegt zicmlich weit nach hinten (Taf. VI , Fig. 1).

Die Forlpflnnzuniisnvifitnv bilden mehrere langliche Geschlechts-

sackchen, welche zicmlich regelmassig jederseils als einfacher

Bogen urn den Atrialraum angeordnet sind (Taf. VI, Fig. 2).

Die 25-—50 Tentaln'l sind einfach uml von gleichcr Langc.

In vielen Hinsichten weist diese Art eine ziemlich grosse

I'lM'i'.Miisliiiiniiiii- mi! St. pa/ii/lnta auf, is! alter von dieser

Art verschieden durch den Verlauf des Darmes . die Anonlnim^

nnd Form der Gesehlechtssackchen, die Form des ilypophyseal-

tuberkels mid durch das Felilen der kculenformigen I'apillen

im Kiemensack.

Es beanspriichen bei dieser Art hauptsachlich der abweii•hemlt-

Verlauf des Darmes und die Anordnung der Geschleehlssai kchen

t'iniges Interesse. Die erste Schlingc dcs Darmes namenllich

la lift abweichend von dem gewohnlichen Verliallen Dei Stijela,

fast gerade nach vorn, imlem die zweite Schlingc nach vorn

weil oil'en steht, ein Verbal ten, welches einigermassen an den

bemerkenswerl . dass nur cine cinfachc Ueihe dcrselben jeder-

Ausmundungen dec Oviducle und Vasa deferentia sind alle nach

der Atrialounung gekehrt, Es isl also bier ein Anfang einer

Loealisirung der Saekehen ilcnlliih cingclrclcu und in dieser

grossere Zahl der Sackchen. Die Gesehlechtssackchen selbst

siinl aiiil'allend lang und scbarf von der Tunica abgeselzt. Die

Hoden erstrecken sicb fiber die ganze Oberflache der Sackchen

(Taf. VI, Fig. 4). Die iibrige Innenseite der Tunica isl zwar

mil zahlreichen jedoch kleinen Endocarpen besetzt.

Icb babe zwei Exemplare dieser Art aus einer Tiefe von

ti Faden erbalten.



Styela captiosa (n. sp.)

CTaf. IX, Fig. 4-73.

Austere Kennzeichen. Der Korper lang ausgezogen (Taf. IX,

Fig. 4), etvvas mehr als dreimal so lang als breit, hiiilen etwas

zugespitzt, mit tier hinteren linken Seite auf Korallen auf-

gewachsen. Die Oberllarlie mil gn'isseren Runzeln bedeckt,

web-be sicli nach vorn zu in 8 mehr oder weniger deutliebefl

/icmhVli breiten Langswulslen aiinnliien. Hiiilen sind die

Runzeln unregelmassiger. Die linke Seile nur mit einigen

Lftngswulsten , welche vorn in kleine Feldcben geteill sind.

Der Korper sonst nur wenig mil Fremdkorpern bewacbsen.

Die Mundoffnung liegt terminal am vordern nur wenig ver-

schmalerten Korpertei! , mid sebeinl iiiisserlieb \mi arlil Lnppi'ti.

den Auslaufern der oben erwabnten 8 Langswulsten, umgeben

zu sein. Vier derselben sind aber etwas breiter und stellen

die eigentlicben Lappen dar. Die Atrialollnnng el was meni-

als die Halfte der Korperlange weiler naeli hiiilen. srheinl

jiusserlich 6-lappig. Farbe des Korpers scbmutzig gelb.

Lange B 1
/* cm., Breite 1.8 em.

Die Testa ist lederartig, fcsl und ilberall ziemlicb dick .
innen

perlmutlerglanzend. An der Innenseite der Tesla siebl man

deutlicb, dass urspriinglieli - 1 i

<

- beiden Ullmingeii i-lappii; >i iH '

Die Tunica mil starker Musculatur, von welcber dieaiissere

I'lingmnskelseliiehl am kral'ligsten ist. Beiderseits gleicb stark

entwickelt. Sie ist im allgemeinen graulich gelb gefarbt,nur

bei den beiden Offnuiigeii dunkler bis violetsrhwarz (Taf. IX,

Fig. 6).

Der Kiememnch erstrerkl sieb bis binten im Korper. wo er

spitz zulauft. Er bat 4 breite Fallen, welche flach gelegt,

einandei- beniliren
.

Zwisrhen zwei fallen koimiien 4 — i»



Lanusgelassr. hie (Jii<r^»'l.iss<- \«m nm:elaiir gleieber Breite,

jedoch koramt zuweilen ein breiteres zwiscben den andren vor

.

In den von beiden gebildeten Vierecken etwa 7 ziemlicb breite

Kiemenspalten. Intermediate Quergefasscben kommen nicht vor.

Die Dorsalfalle ist eine ziemlirli hreile Membran, vvelche

zwar glattraudig;, aber an der vordern Halfte deutlich gerippl

ist, hinten aber flach (Taf. IX, Fig. 7).

Das Hypophysealtubcrkel ist sehr laog ausgezogen lang U-furmig
,

mil srliljingeliiden Jlornern mid liegl in einer langen schlitzartigen

Aushic^iiiiir nach hiiiler des hinleren Periphan ngealldaltehens

,

indeni ein dreieekiger Raum vorn zwiscben den Blallcheii mTen

bleibt (Taf. IX, Fig. 5).

Der Darin liegl ganz hiiilen im keeper, reicht hochslens

riur bis '.;; der korperinnge mil einer ziemlicb engcn Schlinge

nacb vorn, so dass der unregelmassig eingesebnillene After

noch ziemlicb weil binler der Alrialull'nung zu liegen komml

(Taf. IX, Fig. 6).

Die etwa 40 Ten IaIn' I sind eiiil'acli. von verschiedener Lange ,

aber ohne bestimmte Regelmassigkeil in der Anordnung.

Die Forlpflanzungsorgane als sehr zahlreiche ziemlicb grnsse

(iesclilechtssackcben beiderseils uni'egelmassii: an-eunlnet. Zwi-

Bei dieser Shjcln isl die abweicheude Zabl der Lappen um
die beiden OlVniingen wenigslens an der ausseren Kcirperober-

Haclie sebr aiill'allend. hie Zabl ist I'iir beid.e OlVmingeii die

typische, welcbe bei der Gattuug Abulia voikomml , nanienl-

licb 8 en der Mund- 6 an der Atrialolhmng. An der Innen-

seite der Testa sieht man aber, dass dennoeb far beide

Ansseiiseile sirb noch 4 bangswiilsleti zwisclien die andren

dass die lederarlige IV:
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Ferner ist die Dorsalfalte beachtenswert. Indem diese doch

uewolmlieh bei den Slye!i,ieii eilie - !nl le .Membraii darstellt ohne

Zahnfortsatze am Rande, fand Herdman bei Si. bythia (Herd.)

eineti gezahnleii Hand . iiikI niirh . nbideieh wenuer mi

Si. (lava (Herd.). Er betrachtet denn das Verhallen bei St. flava

ids Zwischriilnrtii zwisehi'ii dem bei St. Iii/lhi<i und den andivn

Styelinen. Eine weitere Ubergangsform stellt dann diese Si.

vapliosa dar , da /war die zahnarligrn Fnrlsi'Uze ganz lehlen, aber

die Mendiraii noidi ziim Tei! w :ij>pl ist, und

der Rand noch eine scliwach schlangelnde Linie biidel fat. IX.

Fig. 7).

Der Darm liegt auffallend weit binten im Korper (Taf. IX

Fig. 6) und die Schlinge reicht nicbt mebr als 4
/s der Korper-

lange nach vorn. Zuletzt ist noch das Verhalten des Hypo-

physealtuberkels hervorzuheben, welches iiiclil in deni gewfdin-

lichen dreieckigen Feld liegt sondern weit nach binten geriick

ist in eine rinnenartige Vertiefung, welche ich oben als

Dors.-di'iiine oder Epibranchialiinne .ln.n.\ bezeirlniel lialie.nnd

welche hier starker entwickelt isl a!s bei irgend einer mir

hekannten eiufachen Ascidie.

Ich babe von dieser merkwiirdigen Art nin ein emziges

Exemplar aus einer Tiefe von Faden erbalten.



Styela Herdmani (n. sp.)

(Taf. I, Fig 11. Taf. VI, Fig. 5-11)

Aussere Kennzcichcn. Der Korper isl langlirh rum!. jotlmMi

nur weiiig lunger als hreit. Ilintcn ist er nielir oder weniger

deutlich zu einem stielartigen Anhang ausgezogen , womit das

Tier auf Sleinen mid Korallen festsilzl. Die MundoH'nung isl

deutlich vierlappig. so wic die Alriaiolliiiing. Die ci^lfiv liegl

genau terminal, die zweite etwas vor der Halite der Korper-

lange. Die gauze Korperoberflache ist ohne Fremdkorper aber

mit zalilreichen Runzeln. Die Farbe des Korpers ist milchweiss,

mit schwach rotlicheni Schimnier.

Lange des Tieres 4 cm.

Die Tesla ist fest und lederarlig, ziemlieli dick. Iiauplsiieh-

lich namentlich an der vordern Korperhalfte.

Die Tunica lasst ziemlieli leicht von dei' Testa los, ist mit

kral'liger Muscuialiir veiselien . welclie auf der iinken mid rechten

Seite gleich stark entwickelt ist. Um die Atrialoffnung welc lie

einen eigenliimliehen zweilippigen Rand hat, ist die 3Iiisculatur

kreisformig angeordoet (Taf. VI, Fig. 5, 6).

korper, so dass dec Darin last ganz liiutec demselhen zu

liegen konmit Tat'. VI, Fig. 7. k). Es koinmen vier, aber

nur schwach angedeulete Kiemenfalteii jederseits vor. Die

Quergefasse nur sehr wenig licrvortretend. Das Gewebe des

Kiemensackes fullt die Vierecke zwischen den Gefossen fast

ganz auf, iiidein die kiemenspalten nur durch kleinc. runde,

iinigeheiie Ueher vertretcn sind. An der Innenseite linden
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ohne Rand von Flimmerzellen eine Verbindung zwischen Bran-

chial- and Peribranchialraum dar (Taf. VI, Fig. 9).

Die Dorsalfalte ist schmal und glattraodig.

Das Hypoplii/sru/hihcr/.r/ hildet eine ziemlich uiircg('iin,'i<>ige

sich mehrfach schli'tiigeluile Linic Taf. VI, rig. 11).

Der Darm iiegl ganz hinler dem Kiemensack . Der Oesophagus

und eigentliche Darin sind iiheraus eng, iiidem aucli der Magen

nur klein bleibt (Taf. VI, Pig. 8).

Die 48 Tentahel sind von versehiedener I nn i .1 i 1

stehen 12 grosserc und 12 milllere abwecliselnd mit 24 kleineren.

Die Fortpflansungsonjane ais zahlreiehe ziemlieh iini-i-'oliiiassii.-

Es ist dies eine in mehreren Hinsichten sehrbeincrkeuswerlc

Asci.lir. Nach der Entfernung der Testa falll namentlicb

zunachsl die Einrichtung der Alrialolfnung auf. Indem an der

ausscren Testa beide Olfnungen deullich 4-lappig sind, scheint

auf den erslcii Blick die Atrialoflfnung nur von zwei Lippen

der Tunica uingrenzt zu sein. Die Oll'mui- isl nameuliich

von einer kreist'ormigen Stelle der Tunica urageben, welche

scliarf von der iibrigen Tunica abgegrenzt isl . da die Muskeln

bier selir regelniassig in einem Krcis urn die Olfnungangeordnel

sind. Nach vorn und hinten zu hat diese Stelle eine deullich

hervortretende Leiste, welche sich bei der Offnung stark nach

imicn krumint, wodurch der Eindruck von zwei Lippen her-

oci. vicr Lappeu wirUirh vorkommen (Taf. VI , Fig, 7)

.

die heidi-M s,
:

. lie hrideu anderen .

' iii'ideu aiil'sieiieuden Leisten mil. der Millellinie des
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Quergefasse ein oflenes Netz bilden, indem das interslilielle

Gewebe mit den Kienienspalten vollstandig fehlt , finden wir hei

.V. Ilrnhnaiii hingegen . dass die Liieken zwischen den Gefassen

grosslenlcils mit dern Gewebe der Kiemenplatte gelulll sind mid

nnr sehr kleine Kienienspalten zum Durchtrilte des Wassers i'rei-

gclassen sind Tal. VI . Tig. 10). Diese Kiemenspallen sind nicbt

in der Lange ansgezogen, wie gewobiilich , sondern mehr oder

weniger Kreisnind, und beharren also ineinen; melir embryonalm

Zustande, wenn wenigstcns die Keobarhlnngeii Kuoiin's (16.

pag. 326) an Ascidia mammilfala mid Seeliger's (17. pag. 86)

an Clavelliiia cine aligeineinere Gi'illigkeil be.-mspruYlicn durfen.

Die 4 Kiemenfalten sind nnr sehwaeh angedeutet (Fig. 10. f).

I'apilleii linden sicb unregelmassig ?erbreitet an der Innenseile

des Kiemensaekes. Sie sind nnr spi'irlicli verbreilel , aber von

hHrarhiliclier Grosse, slehen auf dem Quergefasse, jedorh nirhi

bei den Kreuzpuncten mil den Langsgefassen. Nach dem

hinteren Teil des Kiemensackes zu werden die Oinmngen in

der Kiemenplalle immer sparlicher, so dass in einei ziemlicb

grossen Slrecke nm die Oesophagusmundung gar kerne Dffnungen

mil riimnierepilliel nmsaiiml melir vorkommcn. Anslall dieser

kommen aber hier an der linken Seile des Endoslyls zwei oder drei

grosse scbarf altgegren/le uml sugar mil dem unbewaft'neten

Angi' sithliiaiv Loi'ber in dem Gewebe i\cv Kiemenplalle vor

(Taf, VI, Fig. 8. a nnd Fig. 9. *). Obgleich ich zuerst meinle

dass diese Locher Kissc warm . vielleieli! beim Prepariren enl-

Standen , ergab sirii alter hei mierosrnpisrlier I nlersiirliiin^

bald, dass sie scharf umgrenzte Srhiilze im Kicmengewebe

darstellten, und bei beiden Kxemplaren, weirbe ich von dieser

Sfi/ela besiize, auf dieselbe Weise gefunden werden, nur dass

bei dem einen zwei bei dem anderen drei Locher hinler einander



dazu dienen das Atemwasser, welches durch die sparlichen

und sehr kleinen Kiemenspalten nur sehr ungenugend durchflies-

sen kann, eine kraftigere Stromung zu gestalten. Da Flimmer-

haare fehlen, wird diese Stromung wohl durch zusammen-

ziehung der Hautmusculatur unterstulzt werden , womil die

sehr kraftige Entwickelung letzterer wahrscheinlich zusammen-

hangt.

Endlich ist audi der Darin aufl'allend verschieden von dem

gewohnlichen Verhalten. Was zuerst seine Lage belrillt. so

ist zu heinerken , dass er zum grdssten Teil hinter dem Kieinen-

sack liegt , vvie es bekannllich bei Ciona, Rhopalea (nach L.

Roule , 20.) und den Clavellinididen vorkomml. Der ganze Darin

ist aber nur wenig entwickelt. Der Oesophagus (Taf. VI,

Fig. 8) ist sehr kurz und eng, und geht plotzlich in den

etwas mehr geraumigen Magen fiber, welcher hinter dem

Kiemensack liegt. Der Magen verjungt sich allmahlich, und

geht in den sehr engen Darm fiber, welcher sich mit enger

Schlinge zuerst nach der ventralen Seile biegt, und dann nach

vorn, um etwas vor dem Atrialraum mit einem uberaus engen

Enddarm zu endigen. In Vergleich mit dem Darme der ubniren

Ascidien, raacht derselbe bei dieser St. Herdmani fast den

Eindruck von einem rudimentaren Organ.

Zum Teil auf der Magenwand , zum Teil im dorsalen McsniH'-

rium welches der Darm mil Tunica verhindel , liegt das fragliche

Nehenapparat des Darmes, welches hier selir deullich entwickelt

ist und eine ziemlich grosse Ubereinstimmung in Bau aufweist

mit dem , welches ich bei den beiden oben beschriebenen Ectein-

ascidien fand. Die Endampullen liegen zum Teil auf der Darm-

wand, zum Teil in den Mesenterium, indem ein /.itiuli'li

weiter Hauptcanal in den Magen ffihrt (Taf. VI, Fig. 8).

In mehreren Hinsichten ist also diese Sfyela bemerkenswert

so namentlich wegen der eigentumlichen zweOippigen Gestalt

der Atrialoffnung an der Tunica, des nur sehr sparsam durch-

locherten Gewebes des Kiemensackes , mit den zwei oder drei

grossen Olfnungen im Hinterende zum Durchtrilt des Atemwas-
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sers, und endlich wegen der Lage des Darmes hinter dem

Kicmciisack , und der iiberaus schwachen Entwickelung desselben.

Ich fand zwei Exemplare dieser raerkwttrdigen Art in der

Mendano Strasse in einer Tiefe von 6 Faden.



Styela cryptocarpa (n. sp.)

(Taf. II, Fig. 1 Taf. VII, Fig, 1-3).

Aussere Kennzcichen. Der Korper ist seitlich stark coui-

priinirt, und mil zahlivirlu-ii uiiicu I'lniiissigcn Kunzeln versehen.

Das Tier isl. nur mit einem kleinen Teil der hinteren Ventral-

seite auf Steinen unci Korallen aulgewachsen. Die MuinMVmmi:

liegl genau terminal, die Atrialoflnung auf etwa Vs Teil der

K("»r|ierlaiii.fe davon entiernt.

Dieser vordere ]

/3 Teil des Korpers isl betrachtlieh schmaler

als der iibrige Korper. Beide Offnungen sind deutlich vier-

lanpig. lvor|H'rol)<'i'll;'irli(> mVhl mil Fmndkiir|ieni bewachsen.

Farbe schwarz, zuweilen rait leicht blauliehem SchimnitT.

Lange des Korpers bis 9 c. m.

Die Testa ist ziemlicb fest, lederartig und innen scbwnrli

sdberglanzend.

Die Tunica lasst leicht von der Testa los, ist sehr dick und dun-

kelbraun gefarbt. Die Musculaliir isl verhallnissmassig schwach,

indem das Bindegewebe besonders kraftig entwickelt ist.

Der Kiemensack hat vier breite Langsfalten , welche hn

Hinterkorper stark gebogen sind. Zwisehen zwei Fallen kommen

etwa 8 Langsgefasse. Die Quergefasse von zwei versdiinlnieu

lifMNSfii. so ilass G kit-in*- z\\ isrhcn 1 -rnsM-n-ti zn licgen kom u.

In jedem Vierecke kommen 7 a 8 Kiemenspalten vor. Papillen

lehlen vollstandig. Bei grosseren Exemplaren ist der ganze

Kiemensack braunlich gefarbt.

Die Dorsalfalte ist glattrandig und nur schmal.

Das Um>fojson!tuberkel isl etwa draerkig mil abgerundeten



Der Darm ist weit and dunkelbraun gefarbt.

Magen und eigenllicber Darm sind nur wenig srbarf von

einander gesonderl. Die Wand ist bei benlen selir diinn.

Die erste Schlinge ist ziemlicb weil . imleni dec I >n<i<l,unj

mit fast rechtem Winkel gerade nach vorn biegt.

Der Alter ist unregelmassig eingeschnitten (Taf. VII , Fig. 1).

Die Fortpflaiizunffsortjane als zahlrcichc Geseblecbtssackcben ,

welclie aber ganz im Gewebe der Tunica versteckt liegen,

und niebt iu's Innere ties INribranchialraums bervorragen.

Die Tenlakel sind alle ungefahr gleich lang, und 21 ;m Zabl.

Diese grossen scbvvarzen Slyelcn liaben alle Organe sehr

krai'lig cntwickelt, Sowohl der Verlauf des Darmes als die

Gcsiiili'ilitssackchen weicben wieder einigermassen ab von deni

von Heller als typiscb fur seine Gal lung Poh/carpa aufge-

stellten Verhalten. Der Oesopbagus ist eng aber ziemlicb lang.

und gelit plotzlich in den vveiten Magen uber. Magen urnl

Darm sind uicbl scbarf von eiuamie;- ab/.ngrenzen. Noch vor

der Darm die ventrale Korperwand erreirbl , biegt or sicb nacb

vorn und dann dorsalwarls, cine nacb dec Dorsalseite bin

olfene Scblinge bildend , wclcbe nur wenig weil. nacb vorn

reicht. Der fast eben so weile Emblacm, welcbe gerade nacb

vorn verlaufl , endigl in cineii vveiten After . vvelcher zvvar



grossen Exemplaren, welche ich von dieser Species besitze , fand

ich die Zahlen der Langs- und Quergefassen , etc. wie ich oben

angegeben habe. Bei einem kleineren Exemplar fand ich aber

nur vier Langsgefasse zwischen zwei kicmiMiialleit . und iiur drei

kleinere Quergrl'asse zwisebcn zwei grosseren , wahrend in dem

von den Gefassen gebildeten Vierecke 10 Kiemenspalten vor-

kommen. Audi hier treffen wir also wieder ein Fall von der

individuellen Variability des Kieinensackes , wie diese von

Herdman (14) zuerst bervorgeboben ist. Die Flininierzellen

bei den Ecken der Kiemenspalten sind besonders gross und

von deutlich conischer Form.

Das Hypophysealtuberkel (Taf. VII, Fig. 2) mit der Ausmiin-

dmigsolhiiuig des lf\ |>»»pli\ sealeanals stHII eine veilialtnissmassig

complicirte Einricbtung dar. Die Offnung des Canals ist na-

iiiciillicli nielli t'iul.icli gcblii'ben , sondern hat sich in mehrere

spaltarlige OlVtmiigcn geteill. Klwas derarliges koimiit tiaeli

Herdman (1. pag. 142) bei Cynlhin irmjithri.s (IIerdman) vor.

Indeni bei dieser aber jede Offnung ihren gesonderten aufstehen-

den Rand hat , woraus auch von einander gesonderte Tuberkel

hervorgehen , sind hingegen bei St. cri/ptocarpa alle aufstehende

Rander zu einem einzigen grossen Tuberkel vereinigt, auf

welchem die von einander getrenuten Offnungen liegen. Der

grosse Tuberkel erhalt hierdurch eine dreieckige Gestalt mit

der Basis nach hinten und einer abgerundeten Ecke nach vorn

gekehrt.

Zuletzt ist noch das Verhalten der Geschlechtssakchen beson-

ders hervorzuheben. Indem doch sonst bei den Slyelen mit

Polycarpen diese scharf von der Tunica abgegrenzt sind und

in den Peribranchialraum hineinragen , liegen sie bei Si. crypto-

carpa ganz im Gewebe der Tunica versteckt, so dass sie sich

an der Innenseite letzterer nicht durch eine Hervorragung

,

sondern nur durch etwas leichtere Farbe kund thun. Etwas

derartiges, wenn auch nicht so aunallend als hier, kommt

noch vor bei St. (P.) molguloidcs (Herdm.) und St. spiralis (siehe

unten). Wie oben bemerkt, ist das Bindegevvebe der Tunica



iiberaus stark entwickelt, und die Geschlechtssackchen haben

sich ganz in dasselbe eingesenkt. Nur die OfThungen der

beiden neben einander \eriaiil'oudeii Abfuhrcanale der hernia-

[liirniiiiisclitMi Druse lie-en aul' eineiii Zipfel , weleher etwas

iiltfr die Inuenllaehe der Tunic;) liervorragt. Der Oviduct und

das Vas deferens verlaufen neben einander sehief in die Tunica-

wand , wodurch das Gesc lilecl 1 1 ss;i i k r 1 1n i audi uichl unter der

nilnung liegt, sondern etwas seitlich davon entlcnit. In ilem

llesehledilssarkeben seilisl lieg! .las < Kariuui eenlral. und w ird von

den zahlreichen Hodenblindsackchen umgeben (Taf. VII , Fig. 5).

Der Oviduct setzt sich audi im Ovarium noch fort, und

aut Sdmilh'ii dmvli die SaVkdien tritt er als durchschnittener

Canal nodi inehrfach zu Tage. An verschiedenen dieser Durch-

schnitte konnte ich deutlicli die Angabe von Alice Heath (18)

bestatigen, dass namentlich der Oviduct innen mit eineni

Epithel ausgekleidet ist, welches nur fur die Halfte Cilien

tragi. Die Hodensaekehen sind sehr zahlreich , und die jedein

zukommenden Vasa deferentia sind bei den Schnitten durch

die Saekchen zuweilen eine Strecke weit zu verfolgen.

Es war in dieser Styela-Av\ , dass die eigentumlichen schma-

I'ot/.rndeu Wurzeikrdise \orkanien, welrlie idi friiher in dieser

Zeilseliril'l Teil 4.~>. pag. 10) als S/i/idfro/In/ftirns /W//o/r/w

beschrieben babe.

Ich babe vier Exemplare von dieser Species aus der Men-

dano Strasse erhalten aus einer Tiefe von 6 Faden.



Styela spiralis (n. sp.)

(Taf. II, Fig. 2 Taf. VII, Fig. 4=10).

Aussere Kennzeichen. Der Korper ist ungelahr kugeH'oriiiit:

.

aber fast immer mehr oder wenigcr deiillich in einen slielartigeii

Anhang ausgezogen. welcher alicr zuweiien gar nicht ausge-

bildet, zuweiien bis 15 Mm. lang ist. Die gauze, OberMche

des Korpers ist mit kleinen Steinchen und Sand bewachsen,

so dass der Mantel dadurch vollkommen bedeckt wird. Das

Tier liegt ganz frei ini Sande nach Art der Molgula. Die

Mund- und Atrialoflnung liegen einander ziemlich nahe geruckt

am vorderen, breiten , dem Stiele gegeniiber licgcnden Ivorperloil ,

mid heidc vierlappig. Sir siml ausserlich mir schwer zu enl-

decken, da sir durch >j\w keinen Voi-sprung des Knrpers ausge-

/.eirhnel siml. Farhe graiilirh und weiss gefleckt , voin Sande

und Muschelstuckchen herruhrend. Lange oline Stiel bis 50 Mm.

Die Testa ist nicht sehr dick , und ziemlich bruchig durch

die zahlreiehen eingewachsenen Sleinrhcn und Miischeldchris.

An der lmienseilr srhwach graitlich glauzeml. Hei den in

Alkohol conservirteo Tieren ist die Testa grunlich , was bei den

lebenden Exemplaren der Fall nichl ist. Ausserlich ist sie mit

nur kurzen Haft laden versehcn.

Die Tunica lasst leicht von der Testa los und ist sehr dick

.

namciitlich an der rechten Seite, indem sie an der linken

Seite, wo der Darin liegt, betrachtlich dunner ist. Ausserlich

liegl die einigennassni in Biuideln gesonderte Langsmuseiilaiiir

.

darunler die mehr gleirhuiassiu- veileiile Uiugmuseulatur. Nach

innen zu folgl dann eine ziemlich dicke Schicht von einem

gallerlarligen Bimlegewebe , welches mil cincr ziilien Srhichl

Tunica elwas perlinullerglanzend. Ausseii ist sic grau, bei

\lkidinle\eiiiplaren grunlich.



Der Kiemensack lml jedersi'ils vier nirlil srhr breite Langs-

falten, zwischen welchen nur drei Langsgefasse vorkommen

,

so dass die Vierecke sehr in der Breite ausgezogen sind (Taf. VII

,

Fig. 6). Zwischen je zwei Langsbalken koinmen 15 a 14

Kieiuenspalten vor.

Bei den Quergefassen wechseln gewohnlich vier kleinere

Gefasse mit einem breiteren ab.

Die Dorsalfalie ist glaltrandig , zieinlicli schmal und im

vordern Korpnrteil mil srlil;iiigelndeni Verlauf.

Das Hypophyseal!uberkd is! runillicli , binten breit und nach

vorn zu mehr spitz zulaufend. Die spaltformige OfFining drs

Vbl'iilnvaiials tier Mypupliyse ist in S-IVtrmigfr Lime gebogen

,

welche letztere selbst noch einrn srhiaimelndni Verlauf hat

(Taf. VII, Fig. 4).

Der Endosiyl ist sehr kriiftig entwickelt, das Ende bei der

Oesophagusmundung ist spiralig eingerollt , und in einer lasrlicn-

arligeu Aussli'ilpiing an der rechlen Scilc drs kieinciisackrs

eingesenkt.

Der Barm macht eine enge , namentlicb nichl offenc Schlinge

,

und liegt ganz binten ini Korper ohne sich nach vorn zu

erstrecken. After mit ungefahr 50 Papillen.

Die Forlpjhtii-ii)iiisi)i(jiinc als zaliirrirlir unregidinassig ver-

breitete Geschleehtssackchen beiderseits in der Tunica entwickelt.

Die Tentakel sind 24 an Zahl, und zwar 12 grossere und

\'i klciiirrc , mil rinander abwechselud.

In raehreren lliusichtni isl diese kleine Sh/ela nierkwfirdig.

Sie gleicht sowohl in der Weise von Vorkommen als in aus-

serem Aussehen sehr einer Molejuh. Die Tiere liegen ganz

frei im Sande, so wie es audi bei der oben beschriebenen

St. procera vorkommt, und die Testa ist durch die zahlreichen

eingewachsenen Fremdkorper eben so bruchig als es von

Molgula bekannt ist, und von Herdman (1. pag. 172) fur

St. jnolguloidcs , und vun mir fiir Si. procera beschrieben ist.
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Die Haftfaden an der Testa si nil alter hei weilem nichl so

bang als bei St. procera.

Die Tunica ist, namentlich an der rechten Seile, sehr dick.

was hauptsachlich auf Rechnung des reiehlich an der Innenseite

der Tunica entwickelten Bindegewebes kommt. Letzteres besteht

deutlich aus einer ausseren gallertartigen und inneren faserigen

Scliii'lil. A iit'ilcr liivn/c dieser beideti Srhichten liegen zahlreiche

Pi-iin nikniit'lii . welche 0.021 Mm. in Durchmesser baben und

hrauulirh gefarbt sind. In der Mitte liegt eine kreisrunde

dunkler gefarbte Stelle mit fast schwarzem Puncte im Centrum.

Die Randzone isl heller -el'arM iiihI radiar geslreit'l. In Alkohol

werden diese Pigmenlkugeln elwas gri'iulich braun,

Der Ingestionscanal und die Praebranchialzone sind sehr

nach der Dorsalseite bin verlangerl , so (hiss diese Region,

wenn flach ausgebreitel . was bei dem wenigen Hervorragen

des Mundsiphos leicbt moglicb ist, eine etwa birnformige

llestall hal, mill die lhaiirliialoflnung ganz excentriscli in der-

selben liegt, indeni die dmsale Seile dieser Region mehr als

doppelt so breit ist als die ventrale Seite (Taf. VII, Fig. 5).

Die hnrsall'alle, isl wie hei Si. ptipH/uta , wenigstens am Vor-

dererhle mil stark schlaiigelndem Verlaul'. Audi das gegenseitige

Verhalten des Endostyls und des Bauchgefasses ist eigentiimlich

,

da namentlich das Bauchgefass nicht genau den Kmloslyl

bcgleitet, soudeni sidi zieiulich rcgelm assig rechts und links von

demselben bis an den ersten Langsbalken des Kiemengefasses

biegend verlaull. hie liallikreMV.rmL-eu Ih'nime, welcbe hierdurch

zwischen Endostyl und Bauchgefass, abweehsel ml reclils und links

entstehen , sind mit einer bindegewebigen Membran gefullt , aber

ohne Kiemenspalten.

Am merkwiinligslen \erhali sicli aber das hintere Ende

des Endostyls. nnrh welchem Yerhallen ieh diese Ail beuatml

habe. Indem der Kmloslyl nauienllicli zum hei weitem grossten

Teil eineu ganz norniiilen Verhiuf bat, tmicht er unweit tier

nesoplia-usfillniim: zuersl zvvei schwache Biegungen . eine links

und eine rechts, und seukt sich dann in eine taschen-



artige Aiisstiilpung ties Gewehes des Kiemensackes in dem

I'eribraiicliialraum ein , indem sein Ende sich zu eineni Spirale

aufrollt. Die Ausstiilpung liegt an der rechten Seite des Kie-

mensackes. Der liefere Teil der Rinne isl deullicb bis an das

Ende des spiralig aufgero'ileii Fmloslyls zu \eiTolgen, wo sie

auf die gewdhnlicbe Weisc blind endigl. Der Rand der Rinne

anf dem Spirale isl mil Einkerbungen versehcu. woduivb dec

Endostyl hier schwach gegliederl erscheint (Taf. VII, Fig. 8).

Beachlenswert isl nodi, dass die beidcn BauchfaHen oiler

Lippen die spiralige Einrollung des bindegewebigen tiefer

liegenden Teils des Endostyis mil der Basis der Rinne nicht

mitmachen, sondern sich gerade forlselzen inn links von der

Oesophagusoffnung die Rinne zn sebliessen. Audi der Ausiaufer

der Dorsalfalte biegt links um die OesophngusGilniiug mid sclzl

sich in der linken Bauchfalte fori (Taf. VII, Fig. 7). Man

kann sich also die Sacblage so vorslellen , dass die tascben-

artige Ausstulpung. in weldier das spiralig eingerollte Ende

des Endostyis liegt, nur den sebr verlieften Endteil der von

den Lippen gcbildelen Rhine darsldll . jedoch so dass nidil dir

Baucbfall n w I 1 li 1 n Ui i b h m bervortretcn . sondern

der Grund der Rinne mil dem bindegewebigen Teil (\v^ Endo-

styis sich liefer in den I'eribranchialraum eingesenkl bat.

Es isl von dem Kiemensack selbsl nodi zu hemcrken . dass

derselbe sebr variabel zu sein sebeinl . was namenllieb das

land ieb das llewebe, wie in Taf. VII, Fig. 6 abgebildet isl,

namenllieb mil sehr kleinen Spallen. Bei anderen werden die

Spalten alter so gross, dass die kleinen Langsgelasscheu zsvi-

stlien deuselben sebr sebmal werden. nnd die Spallen last an

die Quergefasse stossen. Die Zahl der Spalten nnd Geffisse

bleibt aber dieselbe. Die Gesdilechlssaekchen ragen nur

weni-r in den IVrilu aiicliialramn hiiiein. Der Oviduct nnd das
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deferens teilt sich zuerst in drei, dann in mehrere Asle. —
An der Innenseite der schwach perlmutterglanzenden Tunica

sieht man, sowohl auf den Teilen iiber den Gesehleclitssa< 'kclien

;ils dazwisrlim . nimlc wcissc Slollm. mil iliinklcm I'uiikle ini

Centrum (Taf. VII, Fig. 9). Aus Querschnitten ergiebt sich.

dass dieser dunkle Punkt die (Miming einer kleinen taschen-

artigen Vcrliefung in der Tunica ist, in wclcher das Kpillnd

sich lorlsi'i/l. In eiuigm warm die erslm Anl'aiige von Ovarien

zu entdeckcn , noch olme jegliche Spur aber von Hoden. Audi

el was griissere , wo die Hoden sclion vorkommen , uml wrlrlio

sich srlion als Gesclilcehlssi'irkrlimi vorllmn, kommen vor.

Es sind also diese ersten Einstulpungen als potentielle G&
schlechtssackchen zu betrachten.

Ich habe funf Exemplare dieser intressanlen Slyela in der

MiMidaui) Slrassc. aus riuer Tide sou 7, Kadru erhnlten.



abranchiata (n. g.—n. sp.)

(Taf. II , Fig 3 Taf. VIII).

Aussere Kennzeichen. Der Korpcr Sanger als breil, seillicli

iiur wenig romprimirl. Die gross! c lireite etwas hiuter der

Mitle, mill der Kiirper sicli von dor I mis uadi vorn zn starker

dciillicli vierlappig. Ki'siere geuau lerniina! aiif der vordern

korperspilze, letztere auf elwa 3
/s der Korperlange mehr nach

hinten, genau dort, wo der Korper die grosste Breite hat.

Itiiilen isl der Korper in einen Stie! ausgezogen . womil das

Tier an Steinen angeheftet ist. Mit Ausnalmie des Slides und

eines kleinen Teils der hinteren rechten Seite des Korpers

ist die gauze Korperoberflache frei von Fremdkorpern , aber

mil scharf abgegrenzten Runzeln versehen, welche bei den

Siphonen kleiner werden, mid nach dem Slide zn grosser.

Die Testa ist nicht sehr dick, aber lest and lederartig,

liinli'ii lielrachllich diimier als vorn. Innen mil nnr srliwailiein

Perlmutterglanz.

Die Tunica liissl nichl leichl von der Tesla !os. Die )lu>-

culatur ist besonders kral'lig enlwickell, und sehr deutlich in

eine aussere Ringumskelschiclil und innere Laii-stniiskelsrliiehl

gesondert. Die erstere isl die krafligsle. Ausserlich erscheint

sie grau braun, nur bei den beiden Oflnungen dunkel, las l

sebwarz pigmentirl. In dem Bindegewebe an der Dinenseite

verlaufen zaldreiche Blutgefasse, und die Oberflache ist bier

mil mehr oder weniger n-grlm;i<«.iy an-ronlneten Rinuen

versehen (Taf. VIII , Fig. 1.2.

Die Dorsalfalir nidi! als Faile enlwickell, sondern an Hirer

SteUe eine tiefere Uinne.
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Das Hypophysealtuberkel etwa V-formig mil beiderseils sicb

seblangelnden Hornern (Taf. VIII, Fig. 3).

Der Endosttjl isl baiiplsacblirb im vordeni Korpcrleil deullieb

entwickelt , hinten fast nicht mehr zu unterscbeiden.

Der Barm 1st wie der Kiemensack ganz versebwnmlen

Die Tenlakel sind kraftig, alle von ungelahr gleicber mid

belracbtlicher Lange und 24 an Zahl.

Die Forljijhni-iiinjsnitjnnr als zablreicbc Ciesrbiecblssackcben

jederseits in einer doppellen Keibe inn die A I ri;i tttll'iiii hi* ange-

ordnet.

Dieses Tier weicbt durcli das lYblen des Kiemensaekes und

Danues so von alien bekannten Ascidien ab, und zwar in so

wichtigen Organen , dass wobl ohne Zweiiel eine neue Gallung

darauf zu begrunden ist. Obgleicb icli zuerst dachte, dass

Kiemensack und Darin auf irgend welche Weise verloreu gegangen

waren, ohne dass icb aber begreifen konnte wie, musste icb

bei naberer Untersucbung die Uberzeugung erlangen, dass

beide Organe bier wirklieb normal fehlten , und die Tunica

die Fund km Av> kiemensackes iibergeiiommen balle, wie aus

der folgenden Hescbreibung bervorgeben wird.

Die Testa weirbl niclil ab von dem gewolmlirben Yerballen

der Styelen. Obgleicb sie bauptsacblieb namcnllicli am llinlei-

korper ziemlicb diinn ist, ist sie docb sebr fest. An der

Inneuseile liegl ihr die Tunica lesl an. so dass dieselbe nur

sebr srbwierig volistandig abzulosen ist, Diese Tunica isl das

wicbtigste Organ fur unser Tier, da sie namentlicb die Function

dcs kiemensackes und des Danues ubei'-eiiommen zu baben

scheint. Ausserlieb liegt die sebr kraftig entwickellc Museu-

latur, von welcher die aussere liiiigmu>ke!srbiebl bei weitem

die starksle isl (Taf. VIII, Fig. I). Am Binterkdrper ist die

Musculatur betrachllich scbwaeber, bei den beiden Sipbonen

am krafligste... An der Innenseile bal die Tunica eiu sebr

eigentiiinlicbes Ansselien . sebr abweirliend \on dem gewobnlicbeu



Verhallen. Dnivh zalilreirhe gnissere mnl Ueineiv Uinnm

wild diese Inneiillarlie melir odor weniger regelinassiii in

srliaiT von einander abgegrenzle , schwacli |>olslerarlig liervoi-

tretende Felder golcill (Taf. VIII, Fig. 2, 3.) Die Rinnen

limn sieli als leirliler »efarl>le Linicn vor, imlem die Felder

an <len Randern shirker pigiiiontirl sind als iin Centrum. Das

Pigment ist dunkelviolet. Es sind zuerst zwei tiefere Rinnen

horsallnlterkel aiil'angl . mid an ih'\- Dorsalseile in gerader

Linie nach dem Rande des Alrialran.ns verlattfl Taf. Mil.

Fig. 2), und cine zweite an der Ventralseite, welche in Lage

liier allmah'.ic-l; u 1 1
>
!>

Dorsal- und Yenlra

lieidersHls seillirlie

.angsinusculatiir Jin . z\\ isrlien

:l>e auftritt. Okleirh die Musni
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richt lflckenhaft tactic

nwerden. Fnferden

en Epithel, liegt in

Nach

icben

it dun

innen zu wird die Bi

Plasterepithel iibeila

ch die Tunica siel.I(Fig. !i. e). An diesen

deutlich, dass die Rinnen ungleicli weil in das Bindegewebe

eindringen. has Epithel senkl sich iiberali in die Rinnen ein .

tragi alter nirgends Cilien. I!ci Fladienansiclil dcr Innenseile

der Tunica siel.I man deutlich die Pigmentzellen dureh das

Plasterepithel hmdurch schimmern (Taf. VIII, Fig. 7). Indem

die Tunica diese Structur last iiberali beibehallet , erhalt sie

(vergl. Taf. VIII, Fig. 1. Es wird bier namcntlich das so

macblig entwickelte Bindegewebe plotzlich sehr reducirl , mill

Epithel und Musculatur wahrnelnnbar (Taf. VIII, Fig. G). Die

Pigmentzellen sind bier ganz verschwunden. Die Miisriihiliir

isl hingegen besonders kraftig cnlwickell , und als scharle

bervortretender Muskelwulsl auf (Fig. 6. w). Die Praebran-

rhialznne, und namenllicl. der ehva dreicckige Teil in dec

ITmgebung des Hypophyseal! uberkels, is! vicl starker pigmen-

lirl, wodurch dieser Toil dunkel violet erscbeint , ohgleich er

immer nodi \mi zablrcicbi'ii lliniien durchsi Imitten isl Taf. VIII .

Fig. 3). Das Hypophysealtuberkel selbsl liegl in eineni gloich-

schenkelig dreieckigen Raum, welcher von eincr ziemlich weit

ins Innere hineinragenden Palte umgeben wird. Diese Falte

ist die direkle Forlselznng des vordern Periplianngealblalldiens.

Das bintere Periphanngealblaltrhen wird in der f.egeml des Dnr-

Dasllvno.d.vse;



(scidien sebr entwiekelt. Die Hypopbyse ist besouders gross.

• dirielienen. Sic vernrsarlil cine 1 1 1
-
1 % i » ri';* u 1 1 1 1 u aussen an der

rimiia. mid ein Grubcben an der inncren Testa.

Wie schon oben bemerkt, ist die Batiehrinne mit dem Eu-

lostyl, wenigstens zuin Teil, deutlich entwickell. Vorn geht

ie direkt in das hinlere Blatlchen des I'eripbaryngealbandes

laeli Isinten Irill sic ilciiliirlicr honor mid iinlcr dieser Ab-

clinitt desselben liegt das Herz in einem verhaltnissniassig

rrammgen l>erieardia!raum Tai. VIII, Fig. 2). Das Herz stellt

iiien langeu Sehlauoli dar. welchrr sirli nacb vorn mid liinlen

11 das Bauchgefass und kleine Dorsalgefass l'ortsetzt, An Quer-

• imilicii iluiah ilio Tunica in der (legend des Herzens, sieht

nan, dass sicli die innere Lamelle der Tunica von dem Mus-

eliagor derselben ablosl . Esslimml der liierdureli enlslaudene

launi selbstverstandlich Qberein mil dem, wclcher als Regel

lira in zwei Blatter zur Aufnahme der Eingeweide mid des

;s vom Endostyl Tai'. VIII, Fig. 41 Es dient aber

reli die Spallung enlslaudene Baum nur zur Auf-

Herzseblauehes. Letzterer liegl geuau unter der

an die innere Lamelle der Tunica augel.e!tet. Die

I aus qaergestreiften Muskellasern aulgebaul . wel-

die Liickon zwisclien sicli I'reilassen, welehe nur

ewebe gefulll sind. wodurch eine eigeutumliehc

lervorgerul'en wird Tat". VIII. Fig. «•. Die Liicken

•I. weil bis in die Nahe des |V,

'«ii isl. Fine srharle Grenze zwiscl.cn He



inn! Baiirhtid'ass isi aber nidit zu zielien. Naeh der andren

Seite geht der Herzschlaucli in dag BarsaJgefess aber , welches

sich aber bald in die blutfiihrenden Canale der Tunica auflost.

Uoter der Dorsalrinne verlaul't kein eigentliches Gel'ass. wie

unter der Bauchrinne sondern jederseits der Rinne befindet

sich ein blull'uhreiider Canal, welcher nur etwas geraumiirer

is! als die sonsligen Canale in tier Tunica. Von dem Bauch-

gefass, so wie von den beiden blutfiihrenden Canalen neben

der Dorsalrinne. bitten sich nun auf ziemlich regelmasskcii

\bsliindi- Scili'iiraiialc ah. weiebe sich in tier Tunica weiter

verzweigen, und die oben erwahulen Iihilt'iihrenden Canale

in der Tunica bilden. Lelztere sind viel geraumiger nod

zahlreicher als sonst in dem inneren Mantel der Fall ist, und

es liegl auf der Hand anzunehmen, dass die Innenflaehe der

Tunica die Function des Athmens iiber^enomiiien hat. Da

(alien an der Innenseile der Tunica iiberail lehlen wird die

Vlhmuiig jedent'nlls wdil nichl sehr onergisch von statten

gehen, aber ich muss dazu bemerken , dass dies nichl verein-

zelt dasteht, da audi hei Ciileuhts Cilien an dem Kiemeusack

zu fehlen scheinen. Es ist uberhaim! «l«*r Zusland hei I Himhis

vielleicht als ein Zwischenstadium zu betraehten , in soweit

namentlich dort der Kiemeusack sehr stark reducirt ist, und

nur noch das grobe Netzwerk von Langs- und Quergefassen iibrig

-ehliebeu ist. Ks sind nun aher hei Slyeloides audi diese linch

\er>< hwuiiih'ii . wo. lurch vitn dem ganzeu Kiemeusack niclils

mehr. weuigstens hei dem ausgewachscnon Tieren zu entdecken

ist. Der ganze Raura iui Inneren des Tieres stellt also den

iVnhranchia!- mid Brauehialraum zusanimen vor.

Nicht weniger auffallend ist das vollstandige Fehlen des

eigentlichen Darmes, und wie die Ruckbildung zu denken ist,

ist wohl nichl sehr ersichllich. die etwas bekannl sein wird

iiber die Veranderungeu naeh der Anheftung der Larve.

einer Leber habe ich keim- *\>nv gdimden . und es muss also

fur den Aimriibhek nnerledi^l hleibeii wo mid wie die Ver-
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darning vor sich geht. Hofl'entlich werde ich nachstes Jahr noeh

einnial die Mendano Strasse besuchen konnen , und vielleichl

in der Lage sein mehrere Exemplare dieses merkwurdigen

Tieres habhaft zu werden.

Die Geschlccbtssackcheri sind jederseils in einer doppelten

Reihe angeordnet , alle mit der Offnung nach der Atrialoffnnng

gekehrt (Taf. VIII, Fig. 2). In ihrer Structur weichen sie

nicht ah vom dem gewohntichen Verhalten. Dis Ovarium liegt

an der nach der Tunica gekehrten Seite , die Hoden an der

andrcn Sciie wrlrlic in .lie Korperhohle hineiuragt. Die ganze

iibrige liinenHarhe der Tunica ist rait zahlreicben Endorarpen

besetzt, welche zum Teil sehr gross sind. Letzteres gilt be-

sniidcrs fur die Endocarpen, etwa 8 an Zahl, welche um die

Offnung nach dem Stiele liegen (Taf. VIII, Fig. ± o). Diese

sind sehr lang .mi<-«'/.. .-en uinl cndi^'ii in tadriiarligcn Anhange,

welche sich in den Stiel hineinbiegen. Die Tunica setzt sich

noch deutlich in den Stiel fori , ist aber hier nur dttnn , und

besteht fast ausscbliesslich aus Bindegewebe, in welchem nor

M'lir sparlicbc Muskcllascrn verlaufen.

Ich habe leider von diesem merkwurdigen Tiere nur ein

einziges Exemplar aus einer Tiefe von 6 Faden erhalten.



Zusammenfassung.

Zum Schlnsse mochte ich einige der niehr intressanten

Ergebnisse des oben mitgeteilten nochmals besonders zusam-

menslellen.

Iudem ich inich der Ansicht Herdman's anschliesse die Cla-

veliniden als einfache Ascidien zu betrachten, hebe ich einige

Vfi -luiliiiisse hervor, welche bei den von mir oben beschrie-

benen Ecteinascidien vnrkoinincn mid als Sliilze dieser Ansirhl

gelten konnen. So sind die beiden Offnungen deullich 7-lap-

pig, nur zuweilen bei E. diaphanis 6-lappig, also eine Zahl,

welche audi bei den Ascidiiden vorkommt wenn audi gewohn-

lich dort die Zahlen 6 und 8 gefunden werden. Bei E. rubricollis

stehen beide Offnungen auf Siphonen, indem bis jetzt nur

Claveliniden mil sessileu Offnungen gefunden waren. An dem

Kieiiit'iisarlv isl bemerkenswerl . dass bei E. rubricolh's die

ersten Andeufiingeii \mi Papilld! an den Langshalken vorkom-

men, indem Ids jcl/.l nodi kcine Spin- derselben bei den Cla-

veliniden -rlmiden war, da nacb den Mitleilungeu von L.

Houle (20) die Rhopalaca von Philippi , welche Herdman vemutele

der Evieinasculia nahe verwandl zu sein, sich naher an dona

ansdiliessl, und Roule uberdies ausdrucklich behauptet, dass

keine Papillen an den Kreuzpnncten der Langs- und Quergefasse

vftrkommen . nbgleidi snlclii' \<m I'iui.iiti 21) als kleine Erhaben-

lieilen abgebildet werden. Es isl also audi in dieser Beziehung

Ecteinascidia nicht so ganz ohne Zwisdienloini zn Ciona, — Der

Darni liegt bei beiden von mir nnlersuchten Arten fast ganz

an der linken Seite des Kiemensackes , so dass ein eigentliches

Abdomen nicht mehr vorkommt. — Audi die gegenseitige Lage

von Ovarium und Hoden ist mehr in Einklang mit dem Ver-

hallen bei Asridia mid namenllidi hei Ciona . als es nach
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Herdmais bei E. turbinate/ der Fall ist. Die ceiitrale Lage der

Hoden mit dem dieselben umgebenden Ovarium bei der zuletzl

erwahnten Art ist jedenfalls sehr eigentumlich und es ist zu

bedauern dass Herdman bei den beiden andren van ihin beschric-

benen Ectcinascidien <lic relative Lage von Ovarium und Hoden

nicht besonders erwahut. — Zuletzt mochte icb noch die

sehr primitive Form des Hypophysealtuberkels bei den beiden

von mir beschriebenen Arten hervorheben, was nicht ohne

Interesse ist , da jedenfalls die Gattung Ecteinascidia die

SiMinnilni in dec einfachen Ascidicn wohl >ehr nahe gestauden

hat. Merkwiirdig bleibl es allerdings dass sich diese einlarhe

Form des Hypophysealtuberkels noch bei Molgula pyrifemis

(Herdm.) und KiKjfini l,t'nf\irli'wtis)s (Hkkioi.) lindet. Andrerseits

habe ich bei einer Ascidia, wo sonst das Hypopbysealtuberkel

ziemlicb einfach gestaltet ist, eine sehr complicirte Zeichnung

gefunden, namentlich bei A. canaliculata (Heller). Die Aus-

miindimii des Hypophysealeanals hat sich in mehrere von ein-

ander gesonderte Schlitze gespalten , ein Verhallen wie es nur

noch bei Cynthia inryalaris Herdmais) vorkommt.

Ubrigens waren die beiden Billitonsrhen Ail en von Atddia

sehr typische Exemplare dieser Gattung.

M. forbesi (Hkrdma.v. Die Tier* waren afcer belraehtlieh

grosser als die Hi:i!i»i\\'sclieii. Bemerkensuert war die sehr

^. -rschiedene Anordnung der Kiemenspalten an den verschie-

"lenen Teile Avs Kiemeiisarkes . mid ilas starke Gel'ass , welches

\<>in Vertralgel';iss nach der er>len Kieuienlalle aul tier rechlen

Seite ahhiegt.

Von den eigenllicheu Gxnthieu ha he ich nur eine einzige

Art, namentlich Cynthia pallida, (Heller) erhalten, welcheaber

etwas von den von Heller und Herdman beschriebenen Tieren

abweicht. Die Kalkspicula , die eigentumlichen zuerst von

Heller aufgefundenen Gebilde, fand ich wie bei C. compianata

(Herdman) mittelst sehr feinen Schlauche mit einander verbun-

den. was bei den Exemplaren von V. pallida der beiden ge-



nannten Autoren der Fall nicht war. Audi mir blieb aber die

Bedeutung dieser Organe unversliindlich. In dem Bindegewebe

mehrerer Organe fand ich sie verbreitet; sie stehen aber in

keiner Beziebung zu den Blutgefassen.

Von Styelinen fand ich zehn Arten, von welcben 9 neu

fur die Wissensehaft waren, und niu eine wahrsrheinlich mil

Styela I'oh/nu/xi) rial,/ von Hellkh identiseli war. Obgleieh

ich anfangs geneigt war, wie es audi Herdman Ihut, die bei-

den Gallungen Styela und Polycarpa (Heller) anzuerkenneii

,

iilni/.'imtr Ich micli dodi bei fernerer I 'ntei'suehmig uml

Erwagung, dass es unmoglich war eine geniigende Abgren-

zung beider Gallungen aufzustellen. Indeni ich also die beiden

Galtmigen Styela und Polycarpa wieder zu eineiu vereinigen

zu miissen glauble, habe ich aber fur eine sehr abweidiemlr

Form die neue Galhuii; Siyvlimh>.s ;m tsU-llrn miissen. Bckannt-

lich wurde von Heller die Gattung Polycarpa von Slyela

gelrennt auf Grand »des abvveichenden Verlaufes des Darmca-

nales, so wie durch die ganz verschiedene Form der Genital-

drusen." Es wurde aber schon von Herdman hervorgehoben ,

dass der Darm nicht immer eine weite nach innen oJfene

Schlinge darstellle, indem andrerseits audi bei Slyela'{St. flam

Herdman) eine ziemlich weite Schlinge vorkommeu kann. Audi

nnter den von mir oben besdiriebenen Styelinen mit zahl-

reichen Geschleehtssaekehen war der Verlauf des Darmes zieni-

lidi versehieden , indem bei St. spiralis (u. sp.) und .SV. elala

(Heller) eine sehr enge Schlinge gebildet wird, und audi

bei St. oligocarpa (n. sp.) die ersle Srblinge nidii einmal nach

innen offen steht. Bei St. procera (n. sp.) und St. Herdmani

(n. sp.) ist der Verlauf des Darmes gaoz abweichend von dem

gewohnliehen Verhalten der Styelinen. Es ist also hierin kein

durchgreifender Unterschied zwischen die Gallungen Slyela

und Polycarpa zu finden. Andrerseits ist aber audi das Vor-

kouimen zahlreirher Geschleehtssaekehen nicht als Gattungsun-

terschied aufzustellen, da schon jetzt mehrere Zwisebenl'm-

men bekannt sind. So fand Herdman bei St. uaadrata (P. </u/i-



drala zwar die weite von Heller 1'ttr Pohjcarpa als iypisch

aufgfstellte Darmsehlinge , aber nur sehr wenige Geschlechts-

sjickclieii. Bei der oben beschriebenen St. oligocarpa reducirt

sich die Zahl derselben auch zu drei oder vier ziemlich lange

aber gerade verlaufende Schlauche and da auch der Darm hier

keine weite Schlinge bildet, hat man in dieseni Tiere eine

kritische Zwischenform , wodurch es unmoglieh wird die bei-

ilt'ii <;;ilhniucii Sn/i'la mi. I Vuhjmrpn nclii'ii cinander anzuer-

kennen. Es koramen doeh auch bei Styela gyrosa (Heller) 5

bis 6 Schlauche vor, also noch mehr als bei Si. oligocarpa.

Diese verlaufen aber mehr schlangelnd und sind etwas anders

gestaltet als die typisehen Polycarpen. Bei St. oligocarpa (n. sp.)

sind mm aber die Schlauche gerade, und gleichen in allem

ganau den typisehen Polycarpen.

Zunachst folgen dann die Formen von Styela, welche nur

eine einzige Reihe von Geschlechtssackchen jederseits um den

Atrialraum besilzen, wie bei St. gracilis , sabulnsa \\m\ discoidea

(Heller) wo nur 8—12 Sackchen vorkommen , und dann folgen

die Formen mil einer grosseren Zahl Sackchen in einer Reihe

,

oder hochstens in einer doppelten Reihe, wie bei St. eto/a,und

auch bei St. procera. Am meisten abweichend von dem typi-

sehen Verhalten bei Styela sind dann die Formen, wo die

<i<sr|i|<Mhissaekchen unregelmassig auf die innere Tunica ver-

breitet sind. Auch der Ban der Polycarpen, namentlich die

Art der Vereinigung der Ovarien und Hoden zur Bildung der

in den Peribranchialraum hineinragenden Geschechtssackchen , ist

zahlreichen Abweichungen unterworfen, so dass Alice Heath

(18. pag. 7) bei St . glomerata (Alder) die mannlichen und weib-

lichen Drusen als gesonderte Sackchen fend. Aus allem geht

deutlich hervor, dass es unmoglieh ist eine besondere Gattung

Pohjcarpa zu charakterisiren.

Unter den oben beschriebenen Styelinen sind besonders her-

vorzuheben die St. procera (n. sp.), St. Herdmani (n. sp) und

die neue Gattung Styeloides. Bei ersterer ist es namentlich

die Korperform, wodurch der eigentumliche abweichende



Verlauf des Uaruies bedingt wird, sowie die Form mid Lage

der iibrigen Organe. Uei dem 5/. Herdmani war liauptsach-

lich der I'iisl nnlinieniaiv Zusland des Dunnes mid der Ban

des Kieinensaekcs, welcher mil' selir sparsam von kleinen

Kieinenspallen durrlilovherl war. von Interesse.

Am merkwiirdigstcn von alien nben beselinebeiien Slvelinen

slens. vielleieht in dem selir einl'aehen Vcrlialten dessellien liei

rufrolns eine Annahermig zu suchen ware. Die Tunica hat

aber bei Styrfoiilcs die Function des Athmens ganz iiber-

gci mien, und hal in Ubereinstiniinuiiff dannt emen rompli-

eirteren Ban erhallen durch Vermelirmig und Vergrosserung der

btetfnhrenden Canale in derselbcn. Herz und Bauehgefass

waren deutlich entwickelt. Das Fehlen des Darmes war aber

gleich aiillalleinl als das des Kiemensackes , und es isl fur den

\ugiMildick nocli unmoglich sich eine bestimnite Vorslellmig

daruber zu niacben, wie diese. iiberaiis starke Uuekbildiiug bis

zum vollstandigen Verschwinden von zwei solchen wichtigen

Organen uarh der Anheltun- der Larve vor siel. -e-angen sein
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TAFEL I.

Fig. 1. Ecteinascidia rubricollis (n. sp.)

Fig. 2. Ecteinascidia diaphanis (n. sp.)

A'#. 3. Ascidia melanostoma (n. sp.)

Ft*#. 4. Ascidia canaliculata (Heller)

Fig. 5. Motywfo /forftew (Herdman)

Fig. 6. Q/w*At'a pa/to/a (Heller) Var. Billitonensis.

Fig. 7. %e/a oligocarpa (n. sp.)

/% 8. Styela papillata (n. sp.)

Ft#. 9. Styela procera (n. sp.)

Fig. 10. %e/a e/a/a (Heller).*

Fig. 11. S/ye/a Herdmani (n. sp.)





TAFEL II.

Styela cryptoearpa (n. sp.)

Styela spiralis (n. sp.)

Stijclonlr.s alnvtnliiala (n. g. , n. sp.)

Ecleiimsvidia ruhricollis. Stuck des Kiemensackes von

der Innenseite, mit der Dorsalfalte.

il\p.i|.!i\-c,ijhihrrki'l desselben Tieres.

Stuck der Tunica aus der Nahe des Praebranchialsaums

derselben.

Erininnsvidia diaphanis. Stuck des Kiemensackes in it

Fig. 8. Hypophysealtuberkel desselben Tieres.

Fig. 9. Eingeweide desselben. d Darin, m Magen , oe <

sopbagus , o Oviduct , v Vas deferens , h Hodc

e Eierstock. r Nebenapparat der Darmes.

Fig. 10. Stuck des Nebeiiiipj>;ir;ilis des l».iiines von E. diapha

mit Varicositaten und Endorganen.
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TAFEL III.

Firj. 1. Ascidia melanostoma. Dorsaler Teil der Praebran-

chialzone mil Tentakeln, Hypophysealtuberkel und

Stuck des Kieuiensackes.

Fig. 2. Dorsalfalte desselben Tieres.

Fiff. 7>. Stuck des Kieuiensackes desselben von der Innenseite.

F'9- *• Querschnitt durch die Testa desselben mil lieliissen

und kolbigen Endanschwellungen.

Fig. B. Letzter Teil des Enddarmes und After mit Typhlosole.

Fiff. 6. Ascidia canaliculate (Heller). Tier ohne Testa von

der rechten Seite zur Darstellung der Musculatur

der Tunica.

Fig. 7. Stuck des Kieuiensackes desselben Tieres von der

Innenseite.

Fig. 8. Querschnitt durch die Testa desselben.

Fig. 9. Hypophysealtuberkel desselben.

Fig. 10. Darmcanal und Forlpflanzungsorgane desselben.

Fig. 11. Molgula forbesi (Herdma.\). Tier ohne Testa von der

rechten Seite mit durch die Tunica durchschimmern-

der Geschlechlsdruse und Niere. e Endostyl , n Niere

,

o Ovarium, t Hoden, a Blutgefasse.

Fig. 12. Stuck des Kiemensackes desselben Tieres von der

Innenseite.

Fig. 13. Gesclilechtsdruse desselben von der Innenseite. o Ova-

rium, / Hoden.

Fig. 14. Concremente aus der Niere desselben.





TAFEL IV.

Fig. 1. Cynthia pallida (Heller). Tier ohne Testa von der

linken Seite, a Atrial- b Mundoft'nung, h Hirn und

Hypophyse.

Fig. 1. Aufgeschnittenes Tier von der rechten Seite, indem

der Kiemensack entfernt ist, zur Darstellung des

Darmes, a Atrialofi'nung , b Mundoft'nung, an After,

g Linke Fortpflanzungsdruse , o Oftnung derselben,

m Oesophagusoflnung, d Darin.

Fig. 3. Hypophysealtuherkel desselben.

Fig. 4. Stuck des Kiemensackes desselben mit Kalkspicula in

den Gefasswanden.

Fig. 5. Dorsalfalte desselben mit Kalkspicula.

Fig. 6. Kalkspicula aus der Tunica mit den Verbindungs-

schlauchen.

Fi,g. 7. Kalkspicula aus der Testa, a Ganze Spicula , b Stiick

derselben starker vergrossert.

Fig. 8. Teil einer Kalkspicula aus der Tunica mit Verbindungs-

sclilauch, starker vergrossert.

Fig. 9. Einer der Stacbeln einer Kalkspicula.

Fig. 10. Rand des Afters von C. pallida mit Kalkspiculen

.

Fig. 11. Tentakelmembrao und Tentakel mit Kalkspiculen.

Fig, 12. Styela oligocarpa. Tier ohne Testa von der linken

Seite. m Magen, g Geschlechtssackchen.

Fig. 13. Hyphopbysealtuberkel desselben Tieres.

Fig. 14. Tunica desselben von der Innenseite aus der Gegend

der Atrialoffnung mit den Geschlechtssackchen von

einer Seite.

Fig. 15. Blindes Ende von einem Geschlechtssackchen desselben

rnit drusenartigem Anhang.
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TAFEL V.

Fig. t. Styda /xipilhihi n s|». kiemensHrk uml Bin nn .m.il

von der linken Seite bis an den Praebranchialsaum

mit schlangelnder Bauch- (e) und Dorsalfalte (d).

Fig. 2. Hypophysealtuberkel mil schlangelnder Dorsalfalte

desselben Tieres.

Fig. 3. Stiick des Kiemensackes mit keulenformigen Papillen

desselben.

Fig. 4. Geschlechtssackchen desselben.

Fig. o. Styela procera (n. sp.) Das Tier aus deni Mantel

genommen von der rechten Seite. br. Mund- at

Atrialoffnung , g Geschlechtssackchen.

Fig. 6. Dasselbe Tier geoffnet. Die rechte Halfte des Mantels

sowie der ganze Hinterteil des Kiemensackes entferut.

k Kiemensack , a After, g Geschlechtssackchen , d Darm ,

m Magen, o Oesophagusoffnung.

Fig. 7. Stuck des Kiemensackes desselben Tieres mil Dorsal-

falte. a breites Qnergefass, b schmale Quergefasse

.

d Dorsalfalte.

Fig. 8. Hypophysealtuberkel desselben.

Fig. 9. Geschlechtssackchen desselben. o Ovarium, t Hoden,

ov Oviduct, vd Vas deferens, m Tunica.
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TAFEL VI.

Fig. 1. Styela data? (Heller }. Verlauf des Darmtractus.

Fig. 2. Innere linke Halfte des Atrialraums desselben Tieres

mit Geschlechtssackchen und Endocarpen.

Fig. 3. Hypophysealtuberkel desselben.

Fig. 4. Geschlechtssackchen desselben.

Fig. 6. Styela Eerdmam. Das Tier ohne Testa, a Atrialofraung

,

b Mundoftnung.

Fig. 6. Gegend der Atri;ilulVmiu^ desselben Tieres.

Fig. 7. Das Tier mit gedffneter Tunica, br MunddffhuHg

nl Alrialofliiuiig . k Kiemensack . d Darin.

Fig. 8. Hinterteil des Kiemensackes desselben rait Magen und

Darin, a Schlitze ira Gewehe des Kiemensackes.

n Nebenapparat des Darmes, k Kiemensack , m Magen.

Fig. 9. Innenansichl des Kiemensackes desselben unweit der Oe-

sophagusOlt'nimg. c Kudoslyl . <i Sehlilzfonniire lllmuii-

gen im Kiemensack, / Langsbalken.

Fig. 10. Stuck des Kiemensackes desselben von der Innenseite.

/' Kiemenfalte, p Papille.

Fig. 11. Hypophysealtuberkel desselben.
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TAFEL VII.

1. Sti/efo cryplocarpa. Tier ohne Testa, und die linke

Halfte der Tunica entfernt. a After, o Oesophagus,

2. Hyphophysealtuberkel desselben Tieres.

, 5. Schnitt durch ein Geschlechlssackchen desselben.

o Oviductmundung , m innere Halfte der Tunica

,

ov Oviduct, quer durchschitten , vd Vas deferens,

t Hodensackchen , Im Langsmuskelfasern , rm Ring

inuskelfasern.

4. Styela spiralis. Hyphophysealtuberkel.

5. Innenansicht des Mundsipho's und Praehranchialsauuis

desselben Tieres. e Endostyl , o Mundoffnung , c Prae-

branchialsaum , dt Hypophysealtuberkel , rf/Dorsalfalte.

6. Stuck des Kiemensackes desselben.

7. Ende des Endostyls desselben und Mund. e Endostyl

,

m Oesophagusoffnung , df Dorsalfalte.

8. Ende des Endostyls desselben , starker vergrossert.

9. Innenansicht eines Stuckes der Tunica mit Ge-

schlechtssackehen desselben.

10. Vorderleil eines Gescliln hissirUrlun »j<>sselben. oOvi-

ductniundung, v Mundung des Vas deferens d, Vas

deferens, t Hoden.
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TAFEL VIII.

Sh/r/nxlfs abranchiate/. Das Tier oline Testa von der

rechten Seite. a Atrialoffnung , b Mundolmung , c Her-

vorragung der Tunica fiber der Hypophyse, d Stiel.

Dasselbe Tier mit aufgeschnittener Tunica von der

linkeri Seile. d Hypophysealtuberkel , t Tentakel,

g Geschleehtssackchen , h Herz and Bauchgefass , o Zu-

gang zu dem Stiele.

Hypophysealtuberkel desselben mit Umgebung. e En-

docarpen , d Dorsalrinne , g verzweigte Rinnen in der

Oberflache der Tunica.

niicrsclinitl iliuvli die Uauclii'inne und Herz desselben.

/ Lippen der Bauchrinne , h Herz , p Pericardialraum

,

Im Langsniuskeln . nn I'.iiiiiinuskclii . </ kleinere Gefasse

neben der Bauchrinne.

(hicrsclniiil durch die Tunica desselben. e Epithel

der inneren Tunica, /> Pignienlschicht , b Bindege-

webige Schicht, Im Langs- rm Ringmuskeln.

Sclimli durch die Tunica am Bande des Atrialraumft

e Epithel, p Pigmentschicht , b Bindegewebsschicht

,

Im Langsniuskeln, rm Ringmuskeln, w Muskelwulst

am Rande des Atrialraums.

Das Plattenepithel an der Innenseite der Tunica mit

durchschimmernden Pigmentanhaufungen.

Stiick der Muskelwandung des Herzens.
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TAFEL IX.

Fig. 1. Styela patens (n. sp.).

Fig. %. Hypophysealtuberkel desselben Tieres.

Fig. 3. Dasselbe Tier geOffnet, von der linken Seite, zur

Darstellung des Verlaufs des Darmes.

Fig. 4. Styela captiosa (n. sp.).

Fig. o. Hypophysealtuberkel desselben Tieres.

Fig. 6. Dasselbe Tier ohne Testa, und hinterer Teil der

Tunica entfernt , von der linken Seite , zur Darstellung

des Verlaufs des Darmes.

Fig. 7. Dorsalfalte desselben rait Rippen als Fortsetzungen

der Quergefasse.





CIRCULAIRE,

EOHIHELUEE HATUDREUKDIGE VEREESI61HG.

Batavia, Mei 1885.

De ondergeteekenden de<den bij dezen aan HH . medewerkers

tot het verza meleii van a onlbevingswaarneniingen med< >, dal

zij, oa het vertrek van de HH. P. van Dijk en J. J. Poc.KT.MA.N

naar Europa

,

op zich genemien hebben bet werk voort te z etten,

waarmede doo r deze beidc Heeren een aanvang \verd genlaakt,

namelij k- het organises en verzamden ran mrtbering.nrnmrw

Deze comnii:ssic gaat op.len door de HH. van Ditt en Poo IUMA.N

aangewezen w het bijeenzamelen en rangsel likkei,

der lalrijke b<srichlen van HH. Medewerkers, die voortd urend

bij den SeenClaris der h;onink!ijke Naluurkuii dige Ve reeni-

ging inkomen. Zij zal, zoodra daartoe aanleiding hesla; it, de

resultaten daa rvan publieecivn . het zij in den 'form va n een

overzieht der ingekomen berichten, belzij als afzondeirlijke

kleine monogr;iphien, waai •in die waarnemingen , welke blijk-

baar op een zelfde aardbeving belrekking be! iben, to t een

geheel vereenigd worden.

Vooral voor de hewerkingen van aardbevmgeii . die ziel ,over

een zekere ui tgestrektheid hebben doen gevoeleia , is he t van

veel belang, d; il het aanlal herirhlen grool zij ein dat va oalk

bijzondere verschijnselen, d ie zich hebben voorgeilaan. melding

gemaakt wordb, terwijl be t bovendien noodig is ! mo-

gelijk plaatsen te kennen . waar zulk een aardlheving /.iiet is

waargenomcn
,

ten elude o ver de uilgeslrekllu-id der we Huh,



te knnnen oordeelen. De commissic vci'uijsl daanun in>u m;i;i l>

naar de door den Ueer van Di.ik npgcstcldc »vonrlt)t>i>itjc in-

structie", die voor eenigcn iijil nan llll. Medewerkers werd

toegezouden , en waarin ook verzocht werd, ooi van het niet

voorkomen van aardbevingen gedurendc eene maand bericlit

te geven.

De commissic vocgl hierl)ij eene lijst van alle Medewerkers,

met beleefd verzoek, om van evenlnee] daariii voorkomende

onjuistheden mededeeling te doen.

Gelijk blijkt is deze lijst in vier afdeelingeu gesplitst en

heefl elk medewerker een volgnummer, te we ten

:

I West-Java No. 1—100: Hotaal 100:

II Midden-Java . 200—548: » 149:

III Oost-Java » 500— 654: » 155:

IV Buitenbezittingen.. » 700—864; » 163;

zoodat het aantal Medewerkers in het geheel bedraagt 549.

De commissic rieht lhans aan HH. Medewerkers het verzoek,

dat zij op elk door hen In te zcnden aardbevlngsberlcht

het vols ii iimnier plaatsen, dat elk hunner In deze lijst

voor zijn naam vindt. Daardoor loch wordt het rangschikken

i'ii inkaaii l»n r i ;_:
«

i i der ingekomen hcrichten zeer veel gemakke-

lijker gemaakt, aangezien het lezen van de namen der waar-

uemers en het opzoeken der waarnemingsplaalsen, dat hij het

hewerken van een groot aantal berichten een tijdroovendc arlieid

is, er nagenoeg nveHtodig dour wordt.

Bij verandering van woonplaals gelieven HH. Medewerkers

hiervan zoo spoedig mogelijk kennis te geven.

De Aardbevingscommissie

:

Dr. S. FIGEE,

Seer, der Kon. Nat. Vet:

Dr. H. ONNEN.

Red. van het Nat. Tijdschr

.

J. A. SCHUURMAN,

Diriyeerend lid.



LUST
Medewerkers tot net Verzamelen van Aardbevings-

waarnemingen in led. -Indie.

I West-Java.

KESIDENTIE BANTAM.

APDEELING SeRAKG.

1. L. H. Turk Landhuurder Tjikandi Ilir.

8. W. E. Kimball Particulier Tjikandi Oedik.

Afdeeling Anjer.

3. G. A, Mangold Chef P. k T. dienst. Nieuw Anjer.

4 H. Lente Lichtopzicbter Eiland Gr. Merak.

Afdeeling Pandeglang.

»• H. J. G. Ferzenaar. Chef d. opn. brigade. Pandeglang.

Afdeeling Tjaiungin.

6. J. J. Feijtes Burger!, uinbtenaar. >l<ti.->.

Afdeeling Lkbak.

7 J- W. R. Borgerhofl'

vandenBergh Assistent-Kesident.. Rangkasbetoeng.

8
- P. J. F. vanHeutsz. Controleur B. B... Maliemping.

9. P. E. van Oven Particulier Rangkasbetoeng.

*0. G. J. Kraijff Administrateur Kosala.

RESIDENTIE BATAVIA.

Afdeellng Stad es Voorstede.n Batavia.

11 - Jhr. C.G.J. Barnaart. Havenmeester Molenvliet.

12- M. J. van Bosse Hoofd Ing. B. 0. W. Kebon Sirie.



15. H. van Sprang Ing. h/d. Spoorweg. Hotel Cavadino.

14. E. M. Collanl Ch. - cxp. v/d. Spoorw. Pasar Baroe.

15. J. W. 0. H.Bueninck. Rooimeester Petodjo.

16. A. S. J. van Kesleren. Kolonel Weltevreden.

17. J. Slaal Majoor der Genie...

18. F. C. E. Meijer Ch. v/d. Top. dienst. Goenong Sahari,

19. W. F. Batenburg.... 2'' Luit. der Genie. Waterlooplein.

20. W. F. Baumann Lichlopzichter Sawa Besaar.

SI. B. P. Ras Lichtopz. Jav. 1° pt.

2-2. M. van Mens Lichtopz. Eil. Edam. Kebon Sine.

25. J. C. van der Meulen. Liehlopz.Eil.Noordw.

Afdeeling Meesteh Cornelis.

24. C. D. Schuckink Kool. Oft. v. Gez. V kl. Meester Cornelia

Afdeeling BU]TEXZ0RG.

25. 0. A. Burnaby Lautier. Assistent-Resident... Buitenzorg.

26. Mr. D. H. van Gelder. President v/d. Landr.

27. R. D. M. Verbeek.... Mijningenieur

28. Dr. F. H. Bauer Dir, Krankz. Gest..

29. Mr. J. G. Poll Recht. Ambtenaar...

50. A. F. van Beck, Jr. Slat. Chef l'kl. S.S.

51. P. van den Blijk Maj, Mil. Command.

52. B. Sahuwat 0nd.Conim.2c kl.S.S. Batoe Toelis.

55. P. C. van Motman... Landeigenaar Sading Djamboe.

54. H. C. van Amstek... Administrateur Tjogreg.

55. J. K. Kievits Dir. Tjitraplanden . . Tjitrap.

56. J. M. Bik Landeigenaar Tjiseroea.

57. E. Heijning Dir. Pondok Gedeb. Sisepan.

58. Jhr. P. W. Westpalm

van Hoorn van Burgh. Administrateur Tjicoppo.

RESIDENTIE PREANGER REGENTSCHAPPEN.

Afdeeli.xg Ba.ndoe^g.

59. W. MunniksdeJongh. Chef v/li. Kadaster. Bandoeng.

40. P. P. Sijthoff Jzn Administrateur Tjilaki.



. E. N. A. de (JuijjHT. \dmiiiislratenr Soekawana.

. W. Tvviss Adminislraleur Lembani!.

. A. E. Kerkhoven Theeplantcr Ardja Sari.

. R. E. Kerkhoven Erf'pachter Gamboeng.

. C. J. Almerood Adminislraleur Indragiri.

. A. H Berkhout Houtvester Bandoeng.

. F. VV. Fabius Admitiislrateur., Telaga Patenga.

.P. C. Philipsen » Tjioemboeloeit.

Afdeelixg Tjitjalengka.

. G. van der Kieft Stationchef Tjitjalengka.

. E. Kwierie Adminislrateur Tanah Goha en

Tegal Padoeng.

J. Willein van Loon. » Daradjat.

.*. Koch » Tjikembang.

J. H. Stuifken » Sili-ardja.

Afdeeling Tjiandjoer.

J. L. G. le Rutle Civiel Geneesheer.... Tjiandjoer.

P. W. Hartelust Controleur B. B....Patjet.

D. Burger Dzn Adminislrateur GoenoengMelatti.

V. W. van Gogh .... » Tjiseureuh.

G. A. On Erfpachter Bocnga Meloer.

I Bake Controleur B. B ... Soekanegara.

60. J. D. Harders Vssistent-Resident ... Soekaboemi.

61. Dr. L. Weiss Civiel Geneesheer....

61 VV. F. N. Sijnja. ... Stationrhef

64. F. Fa

63. E. H. S. Mulder

66. G. C. E. W. Murnll

67- G. VV. Eekhout

6*. E. J. Kerkhoven

69. J- G. N. Willemsen..



70. Directie v/li. Militaire Gezondheidetahliss. Selabatoe

71. P. Zeper Jzn Erfpachter Aardenburg.

72. C. H. W. v. d. Moore. Aduiinistraleur Sindangsarie.

75. R. A. Eekhont Administrateur Soekabrentie

.

74. C. W. Wallbeehm... » Goen. Malang.

7iJ. K. Brocx Ghef P. k T. dienst Soekaboemi

.

Afdeeling Soemedang.

76. A. de Haan Zendeling Soemedang.

77. Ch. P. J. Blok Controleur b/h. B.B. Tjibeurem.

78. J. G. Westenenk.... Administrateur Sarang Halimoen

.

79. A. J. Ovink Administrateur Tjihoe-oet Marga-

pala.

fO. .1. K. H. Phitzinger.. Administrateur Djattie Nangor.

Afdeeling Tassikmalaja .

81. A. G. Uljee Assistent-Resident . Tassikmalaja.

82. J. J. K. Enthoven.. Ch. d. Opn. Brigade.

Afdeeling LiMBANCtA.X (Garoet.)

85. Anton J. Kessler Administrateur Tjikorai.

84 Gh. d. Opn. Brigade Tjikadjang.

85.

Afdeeling Soekapoera (Mano.ndjaja.)

86. E. Ketjen Assistent Resident. Manondjaja.

Afdeeling Soekai'oi.hakoi.m Mangobnrewa.)

87. A. Knoote Administrateur Tjikadjang.

88. Willem Kessler » Tjampacca Warna.

RESIDENTIE CHERIBON

Afdeeling Cheribon.

P. J. A. Spaan Resident

S. A. Spaarwater.. Chef v/h. kadaster.

J. Wartena Giviel Apotheker....

P. La Fontaine Conlroleur b/h. B.B. Ploembon.

A. D. Gonsalves Fabrikant Tjigobang.



94. J. Merghart Fabrikanl Palimanan.

95. J. W. A. Donrenlms. Civiel Geneesheer.

.

Cherihon.

96. J. H. Huijs Chef P. T. dienst... Indrainajoe..

97. F. J. L. Mersen Seim

v. Basel Adrainistrateur lndramajoe West.

98. G. J. de Groot Lichtopzichl. 1'' kl.

.

Boompjes eilnml.

Afdeelixg Madjalengka .

99. (1. M. W. Zuur... Suikerfabrikant.... Djattiewangi.

100. A. v. Polanen Petel. Administrates Tedja.

HESIDENTIE TEGAL

Afdeelixg Tegal.

200. S. H. A. Begemann. Civiel Geneesheer.. Tegal.

201. P. C. van Vrijberghe

de Coningh Controleur bh. B.B.

202. M. Th. J. A. Kens. - » Protjot

205. J. L. Wiselius Administrateur. ... Maribaja

.

204. J. E. v. d. Linden. » Keraantran

.

205. G. Stoll . Pagongan.

206. .1. F. van Benthem

van den Bergb Doekoemingin.

207. J H. W Surie... Houtvestcr Tegal.

Afdeelin.; Brebes.

208. J. J. Meijer Controleur bh, B.B. Boemiajoe

209. Th. H. Ovink - » » Lebaksioe.

210. E. N. Varlet Administratenr Djattibarang.

Afdeelixg Pemala.ng

211. E. H. Burnaby

Lautier Administ ra I i'ur Bandjardawa

.

212. E. M. Poorlman... Controleur bh. B.B. Moga .

RESIDENTIE PEKAKONGAN

215. E. A. C. F.v.Essen. Ingenieur Pekalongan
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214. E. J. W. v. Dijk. Controleur b/h. B.B. Paninggaran.

2JS. A. M. J. Bolsius.... Geneesheer Pekalongan.

216. J. H. v. Blommestein. Administrate™ Wonopringgo

.

217. J. G. d. Kinderen Mzn
. » Pringonibo

.

Afdeelixg Batang.

218. J. C. A. Scharff.... Administrateur Karang Mego.

219. P. H. Weijnschenk. » .... Pandansarie.

220. P. Kamp » Simbang.

221. J. A. Monod de

Froideville Landhuurder Plelen.

222. K. A. Schneider.... Assistent-Resident.. Batang.

225. J. A. Wijnmalen.... Controleur b/h. B.B. Bandar.

224. J. Ebeling Administrateur Pagilaran.

RESIDENTIE BANJOEMAS.

Afdeeling Banjoemas.

225. Mr, L.J. Selleger... Resident Banjoemas.

226. G. van Nouhuijs.... Civiel Geneesheer...

227. J. H. Tielman Chef P. & T. dienst.

228. J. W. A. vanSoest. Suikerfahriekant ... Kalibagor.

Afdeeling Tjilatjap.

229. H. H. G. Franssen. Majoor d. Inf Tjilatjap.

250. J. A. B. Masthoff... Off. van Gez. lekl.

251. A. Boers Havenmeester

252. J. Th. Warnars.... Comin.-Chef P. k T.

255. J. N. Labaar Controleur B. B.... Madjenang.

254. J. B. L. Muller Lichtopzichter Tjemiring.

Afdeeling Poerwokerto.

255. Mr. C. W. Kist Assistent-Resident.. Poerwokerto.

Afdeeling Bandjarnegara.

256. W. P. D. de Wolff

van Westerode Controleur B.B. ... Karaogkobar.

257. L. van Hengel Assistent Resident. Bandjarnegara.

258. C. J. Schotel



RESIDENTIE BAGELEN.

Afdeeli.\g Poerworedjo.

259. J. VV. Th. E. Sikkes. Officier v. Gez. 1 kl. Kedong-Kebo.

MO. H. W. Tijdeman.... Chef P. k T. dienst. Poerworedjo.

Afdeelikg Koetoardjo.

241. H.J. Tijdemaii Assistent Resident. Koetoardjo.

242. H. G. Heijting

Afdeellng Keboemen.

245. J. de Crane Assistent Resident. Keboemen.

Afdeeling Karanganjar .

244. Dr. J. M.E.Kunert. Off. v. Gez. 1' kl. ... Gombong.

24o. J. M. Sweep Ing, 2' kl. b/d. S. S.

246. A. H.F.J. Zeijdel... Chef P. k T. dienst. Karanganjer.

247. P. L. A. Collard.... Kapitein der Inf.... Gombong.

248. E. Marcella Kapitein der Genie

.

RESIDENTIE SEMARANG.

Afdeeling Semarang .

249. F. G. A. van Delden. Ass.-Res. v/d. Politie Semarang.

250. A. Stoop Mijningenieur

251. L Blanckenhagen . . Controleur B. B....

252. C. G. H. Coster... Rooimeester

255. E. Polak Milit. Apotb. 1' kl.

254. VV. L. Landman... Lichtopziehl. 4" kl.

255. A. Oltmans Voorz. Comite N.

I. Spoorw. Maats. Tjandi

256. J. c. van Berg Ydministrateur. ... Penawangan.

257. D. II Buijs Havemneester Semarang.

258. /W. Buurman Hontvester )
Semarang.

259.j(zie ook No. 265, 501, 502, 505, 504,| Kedoengdjattie.

260-\ 552 en 555.) /Tlogo Gedong.

261. H. A. G. v. Dentzsch. Kapitein d. Genie. Semarang.
262. K. L. van Schou-

wenburg Dir. H. B. School. Semarang.



Ah.ekum; Salatica.

265. VV. Buurinan Houlvester Andon I

(zie ook No. 258, 259, 260, 501, 502, 505, 504. 552

264. E. A. Stael van Hol-

stein van Vloten.... Assistent-Residenl.. Salatica.

265, P. A. Giesbers Off. v. Gez. 1« kl.

566. Dr. D. E. Sulzer.... Off. v. Gez. 2" kl.

267. H. 6 Lorch Wiiiiiiistraleur. ... TlogO.

kronvtm Ambarawa.

268. W. B. van dfl Pol. Koloncl .1. Inl ... Willnn I

269. G. W. A. Beijfuss.. Off. v. Ges. r kl. OeBaraog

270. P. Montanari Commisnenair Imbara*

271. H. I). Mr. Gillavrv. Administrate™-. ... Djatic R<

274. P. J.vanderLm.w. .. Geboengai

275. F. van Gelder Dir. Off. v. G. T kl. Willein I

276. L. J. Resner Luit. Kol. d. Genie.

Afdeeling Demak.

277. J.H.C.Blaauw Cootroleur B B... Godong

278. S. E Haagsma ... Rooimeeater Demak

279. F. J. F. Marly Opzichter B. 0. W. Poerwodai

280. E. Sieburgh... Controleur 15. B... Wirosnri.

281. Dr. 11. VVeinlraub.. Oil. v. G<>z. 1" kl. Pelantoencran

282. .1. Bleij Vdministrateur Sidimoekli Soe-

komali.

265. S. Boom Blanten Selerang.

284. I C. David . Trisobo.

285. W. van Heel . Sringin.



RESIDENTIE JAPARA.

Afmblwg Pati

286. H. P. van Thiel... Controleur B. 11... Pati.

287. Mr. J. P. Metinan.. Resident Pati.

Afdeeling Japaha .

288 K. van Schraid Adnn'nistrateur Pandansili.

289. W. P. Th. Martens. Assisted Resident. Japan.

Aiihimm; Kokpuks.

290. J. L. Jarman, Jr. Assisie.it Resident. Koedoes.

291. D C. 0. Dumas Chef P. k T. diensl

292. J. D. Heijninir Partimlier Rendeng.

RESIDENTIE KEDOE.

295. II J.Bijleveld Landmeler Magelang.

294. L. C. Eras Rooimecster

295. W. F. M. Straeter... Controleur Moentilan.

296.

297. C. J. Hasselman.... Ambt. ter besch . Grabak.

Wn.rr.iv; TiJUltMOIlW

.

298. A. .1. Veenliuizen... Chef P. & T. dienst. Temanggoeng.

299. J. de. Kork C.mlrnleur B. B... Soemowono.

"00. E. R,»s.> Uinmislraleur Gembang Wala

lit. SI li I'M IK SOERAKART.i

301.
|

502.
W B~ tester

m ) (lie, nok No. 258. 2-9. 260. 265

304. !

"
rl en 55S

305. G. van Beuningeu

: Tampoeran.

jGedongan.

Padas

! Telawa

.

206. F. Gessner Administrates. . . Tjandi Sewoe.
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507. H. B. Cayaux Milit. Apoth. 2 P
kl. Solo.

508. II. N. Knijpers... 1" Luit. der Art. »

309. J. W. Harmsen.... Landhuurder Mangies.

310. A. J. Spaan Resident Solo.

311. S. de la Parra Kapl. d. Infanterie. Klalten.

312. Jhr. A. L. van der

Wijck Administrate.ir Wedie-KIattea

.

313. P. W. HenningHor-

oung ChefP.&T.dienst. Klatten

314. F.Roordav.Eijsing;.. Administrateur Gemampir.

515. W. Berretty . Terhan.

516. H. Heijmering Landhunrder Demangan.

AfOKKUN.; BoJOLALI.

517. J. A. A. v. d. Bor. Assistent-Resident .. Bojolali.

518.

519. A. Gout Chef P. k\\ diensl. Bojolali.

520. D. H. Snel 1- Klerk

521. VV. L. Meijer Vdministrateur Soko l»j.-nkil<mu

522. R. W. R. Praacke. . Ngassinan.

325, E. K.H.A.IIannninir. IN-li v. Landerijen. Soekal.oemi.

525. I N. van der Palm. Administrate!!!- Hradjan .

526. Jhi. W. I). v.Nispen. Landliiiurder Modjosragen

527. CI.. Ed Ploem... Ma I a ran.

528. S. do Kaoter Idministrateur Kedoeng Banteng.

329. \Y R. Bails Emnlovr Modjosragen.

550. H. A. Engelken... Administratenr Keuioening

.

551. A. C Sehepper \ssislent-Residenl,.. Wonogiri.



RESIDENTIE DJOKJAKARTA.

^Goendih

.

355.5 501, 502, 505 en 504). feepreh

.

554. B. J. Eekhout 6cp.Luit.K0Ld. Art. Djokjakarta.

535. A. F. Heijl Off. v. Ge*. V kl.

536.

557. G. C. P. Poelman. l
e Luit. d. Art. .

558. C. van Delft Chef P. k T. diensi.

559. H. E. Dorrepaal... Landluuirder Soro Gedoog.

540. A. P. Dufour Vdministrateur . . . Revvoeloe.

341. F. A. Jnrli .. Sewoe Galoor.

342. L G. van Nouliuijs. » ... Moedja Moedjoe.

545. F. A. Ehithoven... » ... Getiekan.

544. W. F. Salonionson. » ... Mendiro.

543. L. Karthaus •< ... SempoeenPakem.

346. W. A. Schmilau... Luit. Kol. d. Inf. Djokjakarta.

347. J. M. Pijnaeker Hor-

dijk Landhmmler Beran.

348. A. Enklaar van Gne-

ricke Administratem- Bedojo.

III. Oost-Java.

500. H.C.J.Th.v.Harden-

bergh Civiel Geneesheer. . Rembang.

501. J. Boode Cbef P. cv T. dienst.

502,

503. C. F. Krijgsman... Ontv. in- en uitv. R.

504. W. G. Mulock van Rembang.

der Vlies E. A. Jng. B. 0. W.

506. M.J.A.MaslholV.Jr



Afdeeling Toeban.

507. Mr, J. W. van Goens. Voorz. Landr Toeban.

508. G. Arntzenius Controleur B. B.

W>9. R. H. Ebbink » ».. Djatirogo.

510. J. J. A. le Clercq. Rooimeester

Afdeeling Bodjonegoro.

. Toeban.

?A1. A. E. Dudok van

Heel Hontvester

RESIDENTIE MADIOEN

Afdeeling Madioen.

515. J. Schulein Giviel geneesheer.

514. A. Seubert Hontvester

515. A. van Ophuijzen.. Cbef P. k T. dienst.

516. H. P. M. Moulijn.. Predikant

Afdeellng Ngawi.

517. L. Th. Maijer Gontrolenr B. B. . .

Afdeeling Patjitan .

518. Mr. P. A. L. Mc.

Lean President Landr...

519. J. P. Overdijk Chef P, k T. dienst

520. J. Holland Gontrolenr B. B .. .

Afdeeling Ponorogo

521. W. C. M. Ingenluijff. Assistent-Resident.

522. J. A. F. Gortmans. Asp. Contr. B. B.

523. J. P. J. Cabri Ghef P. k T. dienst.

Afdeeling Magetan.

524. A. J. Walter Suikerfabriekant

RESIDENTIE KEDIRI.

Afdeellng Kediri

525. F. K. W.vanCatlen-

burch Controleur B. B...
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. H. Ypes Ingenieur B. 0. W. Kediri.

. P. G. Neeb Oud Dir. off. v. Gez.

. J. C. 6. S. van

Kraaijenoord Resident

. J. A. Schreiner Tabaksonderneiner.. Djarabean.

Afdeeling NcxRowo (Toeloejjgagoeng).

. H. H. Donker Cur-

slius Assistent Resident. Toeloengagoeng.

. P. Scbippers Hoofdonderwijzer. .

Afdeeliing Treingalek.

. L. Wichers Administratenr. . . . Soekaradja.

Afdeeling Blitar.

. A. Ph. W. Segond

van Banchel Stationchef S. S. .. Blitar.

. H. Vrendenberg Erfpachter Karanganjar.

• A. H. Hilling ... . Djabon.

F. W. Morren Administratenr Bantaran.

. J. J. Geul » Sikenem.

F. L. vanderVinne. » Karangnongko.

E. du Bois Jz -> Loengoer Redjo.

, H. H. T. van Lennep. » Karang Redjo.

F. Walter Civiel Geneesheer.. Blitar.

A. M. Courier dit

Dube"kart Particulier •

J. J. Louwerse... Administrateur Kali Lessok.

J. F. P.A.Abbema. » Rini.

A. de Jager >• Branggab.

B. D. v. Rietschoten. » Rata Redjo.

H. Stap » Soemba Wader.

Afdeeling Berbek.

C. J. Vermeijs Stationebef S. S Kertosono.

H. E. P. Nolthenius

de Man » Ngandjoek.
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RESIDENTIE SOERABAJA.

Afdeelikg Soerabaja.

550. H. A. Sirks Dir. Fab. Mar. Stw. Soerabaja.

551. P. W. A. Beijer Dir. Off. v.Gez. l
e
kl. Soerabaja.

552. P. H. v. d. Wedtlen. Havenmeester Soerabaja.

555. A. de Jong Houtvester 3e kl.... Soerabaja.

554. A. C. Burgemeestre. Commies P. k T... Soerabaja.

555. I. A. K. Marx Administrateur Ketegan.

556. P. M. Ockerse Koloncl der Inf Soerabaja.

557. 0. C. H. Musch Haltechef S. S Wonokromo.

558. H. C. Pennink Ingenieur Scbeepsb. Oedjong.

559. W. van der Rest... Ingenieur Kadaster. Kali Asin.

Afdeeli.xg Grissee.

560.

561. F. Schmidgall Chef P. & T. dienst. Grissee.

562. P. W. J. v. d. Broek. Civiel Geneesheer...

Afdeellng Modjokerto.

565. L. Reinking Administrateur Ngembeli.

564. J. van Lennep » Djae.

565. Mr. A. L. C. Kleijn... . Sentanemlor.

Afdeeling Sidoardjo.

566. E. Gordon Controleur B. B.... Waroe.

567. S. Vervveij Adj. Ing. l
e
kl. S. S. Sidoardjo.

568. G. F. Eijlbracht.... Administrateur Popoh.

AFDEELING D.IOMBAXG.

569. C.H.Ketting Olivier. Assistent Resident. Djombang.

570. L. Breedveldt Haliechef S. S Tjoeramalang.

REIUDENTIE MADOERA.

571. F. K. Overdnijn... Controleur



Afdeeliis'g Madoera (Bangkalan.)

A. Sdmltz Civiel Geneesheer.. Bangkalau.

B. Douwes Jzn . . . . CommiesRHavenm.

A. Danekes Lichlopzicht, 2C
kl. Sembilangan

J. a d'Engelbronner Assislent Resident. Bangkalau.

F. C. H. Cramer... Controleur B. B...

J. H. Damman...... Hoofdonderwijzer .

.

J. J. Bonner Controleur B. B... Blega.

J. LuMink Weddik. Assistent Resident. Sampang.

H. de Vogel Controleur B . B...

RESIDENTIE PASOEUOEAN.

J. C. Berlsch Landmeter i
e kl... Pasoeroean.

N. J. J. Marlier de

Boulon Chef P, k T. dienst.

K.' A. C. W. Lieder. Lichlopzicht. 3* kl.

J. W. Ollolander. . Chef Cultures Pangonau Djem.

Dr. C. F. S. Kraiutz. Civiel Geneesheer.. Pasoeroean.

Afdbblihs Mu.ang.

386. M. Wiedemaun Mil. Apoth. 2" kl... Malang.

387. G. A.F.J. Ooslhout. Controleur B. B...

388. W. A. Wolters Ad.ninistrateur Pefoeng Omhoh.

389. J. A. SVohr >» Sengoeroe.

390. A. de Sloppelaar Jr. » Soember Telogo.

391. G. Kaulbaeh » Soember Peting.

392. Cb. F. Tb. M. M.

d'Elsloo Erfpachler Soember Aroem.

;; 9.". C. (i. Lagerweij.... - Soember Soeka

.

394. A. P. A. van Scher-

B- W. Jesse



J H. ten Hoet E. A. Genie officier . 3Ialang.

F. 6. Steck Gep. Majoor

J. L. Leefers
;

Administrateur Gloensing.

J. M. W. Fra'neken.

J. Kreemer Zendeling . Kendal-pajak.

J. R. Engelhard.... Administrateur Kali bakar.

J. H. F. ter Meulen. Conlroleur B. B. . . Toeren

Apdebling Baxgil.

J. W. Gunsch Chef P. k T.dienst Bangil.

GJ.C.v.Volleuhoven Administrateur. . . . VVonoredjo

.

J. Collard Conlroleur B. B.. Kasri.

P. H. van Andel... Poerworedjo

.

RESIDENTIE PROBOLINGGO.

Afdeelixg Probolinggo .

Mr. J. B. Burger. Voorzilt. WdLandr. Probolinggo

J.B.F.L.Molenbroek Ingenieur B. 0. W.

J.G.B. deLavalelte Rooimeester

Jhr. P. D.J. -Barry

dc .Maurignaull . .. Fd. Havenmeester.

P. Schuitemaker Uitgever

A. Stuur Chef P. & T. dienst,

B. L. Repelius Conlroleur B. B.. Soekapoera

.

Afdeelixg Loemadjaxg.

J. L. L. Berghuis.. Tabaksfabriekant .

.

Limpeni

.

M. A. Schrader.... Djendjie.

C. M. C. Leuriug.. Administrateur.... Djoho Semeroe.

H . E . Geraerds

Thesingh Waderau.

L. J. Stoerhaan. ... » Kali Bening.

C. G. Kolff Dzn . .

.

Alas Petoeng.

Soember Sarie

Afdeelixg KtUKSAax.

W. (I. van Daaten. Administrateur .. .. Seboroh

.



622. W. van Swam.... Machinisl Seroboli.

623. H. C. Diemont-.- Employe

624. 3Ir. G. P. H. van

Maarseveen Voorzitter v/d Landr. Padjarakan

.

&X). H. W. Wegman... Administrateur Gending.

626. C. H. Jeltes . Bagoe.

627. M. Herz.. Controleur B. B... Gending.

RESIDENTIE BESOEKI.

Afdeeling Besoeki.

628. I). .1. Vissche •

Civiel Geneeshoer . . Besoeki.

629. H. J. E. Wilten... Milit. Commandant. «

650. G. J. Gambier Asp. Ing. B. 0. W. Siloebondo.

631. J. D. Matlhieu CivieJ Geneesheer .

.

652. P. Ottolander Administrateur Pantjoer.

Apmwlwo Bondowoso.

653. W. J. Geerlsema. Mede-eigcn. v. fabr. Bondowoso.

634. W. S. Cramer Civiel Geneesheer.. Bondowoso-

PADANGSC1IE BENEDENLANDEN.

AfDEELIKfi PauA.NO.

700. Vereenig. voor Wetensch., Hand, en Nijv. Padang.

701. E. Roelofs Havenmeester

702. A. Appel Geempl. b/d. Triang.

703. H. Quadling ,... Particulier

704 - Chefd. Triangulatie,

705. F. Hamwijk Lichtopz.P.Pandan.

706. J, van Oldenborgh. Controleur B. B. .. Loeboeq

707. F. \V. (Jhle E. A. Officier v. Gez. Bau.



709. H. E. van Swieten. Controlenr B. B... Indrapoera.

710. F. von Faber Assistenl Resident. Painan.

RESIDENTIE PADANGSCHE BOVENLANDEN.

Afdeelim; Taxah Datar.

711. F. Twiss Controlenr B. B... Si-Djoendjoeng.

712. P. J. M. Meijhoom. Asp.ControleurB.B. PadangSiboesoek.

713. J. van Weerl Aml.l. 1. Bescb. B.B. Fort v.d.Capellen.

714. J. G. Schot Controleur2 c kl.B.B. Singkarab.

715. M. M. Craandijk... Ainbt. t. Bescb. B. B. Tandjong Bonei-

Aner.

716. A. M. Joekes Conlroleur B. B.... Boea.

Adeeling xhi en ix kota's (Solok).

717. J. P. v. Harencarspel. Assiste;il Resident. Solok.

718. A. E. Albrecbt Milit. Commandant. »

719. F. G. A. Huber Offieier van Gez... »

720. 0. Hoffmann Landbouwer Madjoe.

721. J. Stebler , Erfpacbter Oeloe Selitie.

722. L. Stibbe Adm. Barisan Mi). Loeboe Selassi.

723. H.J.A.v.Maarseveen Erfpacbter Loeboe Sampler

Afdeellvo Batipoe en x kota's.

724. G. H. Berenschot.... l
e Luit. d. Infant. PadangPandjaiiu-.

725. J. A. P. Geill 1"

726. Dr. G. A. v. Geiten-

beek Offieier v. Gez

727. J. W. Alting Siberg. Particulier

RESIDE1STIE TAPANOELIE.

728. F.J.A.Waszak Offieier v. Gez.... Siboga

729. F. Cormane Ontv. in- en uitg. R. »

750. W. Butin Bik Cb. P. k T. dienst. Singke

731. P. A. Pb. Vernienlen l
e Luit. der Inf.... Goenof

732. J. B. Neumann Controleur V kl...



755. N. J. Sta.lhm.ir.... Mil. Commandant. Padang Sidem-

754. E. F. L. J. H van pnean.

Eelders Controleur ft. B Si Pirok.

RESIDENTIE BENKOELEN.

Afdeeling Benkoelen.

755. H. van Dorp Havenmeester Benkoelen

756 F.C.A.J.Sehnelle... Kap.Mil. Comm....

757. F. C. A. Vemer. Kap. der Genie....

758. J. Visser Officier van Gez. ...

759. W. K. L. Kraft van

Ernie] Controleur B.B....

Afdeeling Ommelanden van Benkoelen.

740. J. Ph. van Driest... Controleur B. B... TahahPenandjoeng.

Afdeeling Lais.

"41. A. H Westra Controleur B. B... Lais.

Afdeeling Mokko Mokko.

742. H. F. denHartog... Ch. P.&T.dienst... Mokko Mokko.

"45. C. A. Young . Sehlat.

744. F. A. Bol , Controleur B. B... Mokko Mokko.

Afdeeling Mana en Pasoemah Oeloe Mana.

745. W. N.P.RvanBeu-

sichem Controleur V kl... Mana.

Afdeeling Seloema.

7 *6. G. F. de Bruijn Kops. Controleur B.B.... Loeboe Lintang.

Afdeeling Kaier .

'47. J. J. f Schreuel. Controleur B. B... Bintoehan.

748. Dr. D. W. Horst. Controleur I' kl... Kroe.

7 *9. 0. L. Helflrich.... Asp. Controleur.... Argara Bat in



RESIDENT1E LAMPONGSGHE DISTRICTED

Afdeeling Telok Betong,

750. Dr. B. C. Stort... Officier v. Gezondh. Telok Belong.

Afdeeling Ommelanden van Telok Betong.

751. I). K. A. v. Logchcin. Controleur B. B... Tandjoeng Karang.

Afdeeling Toelang Bawang.

752. W. A. de Ranter... Controleur B. B... Menggala.

753. C. L. Thieme » »» ....

Afdeeling Ketlmbang .

754. J. G. W Lux.... Controleur B. B... Kalianda.

UESIDENTIE PALEMBANG.

Afdeeling Palembang .

755. J. C. van Zuijlen.. Fd. Havenmeester. Palembang.

756. H. Mitrea E. A. Off. v. Gez.

757. C. W Hoffmann . Kapit. der Genie.

758. J. B. Mack Luit. Kol. derlnf.

Afdeeling Tebing Tinggi.

759. P. L. Ch. le Sueur. Controleur B. B... Moeara Bliti.

760. A. J. Helfrich Officier van Gez... Tebing Tinggi.

761. O.Th.v.Cattenburch Ch. P. & T. dienst. »

762. H. van der Wolk... Controleur B. B... Talang Padang.

Afdeeling Lematang Oeloe, Ilir , Kikim en lie Pasokma-landkn

763. J. Peelen Controleur B. B... Bandar.

764. Dr. W. Starames-

haus Officier van Gez...

765. C. A. Niesen Assistent-Resident.. Lahat

.

766. L. Prochnik Officier van Gez...

Afdeeling Komering, Ogan Oeloe en Emm en de

Banaudistricten .

767. G. A. Schouten.... Controleur B. B... Banding Agoeng.

Afdeeling Djambi.

768. G. Salomon Off. van Gez Djambi.



RESIDENTTE OOSTKUST VAN SUMATRA.

AtiMiLlM Deli.

769. W. J. M. Michielsen. Assistent Resident. Medan.

770. J. G. Kerlen .. E. A.Genieoffiicier

771. F. Gram berg .. Secretaris DeiiMij.

772. G. Meissner .. Adminislraleur.... Bekalla.

773. I). E. .1. Bonlet... .. Hoofdadm. Amster-

dam-Deli Maatscb. Padang

774. J. A. van Rhi jii

van Alkemade .. Controleur B B... Laboean

775. J. A. Oudemans. ... Luiten. d. Infant.

776. de Fauwe.. .. Milil. Commandant Pangkal

777. M F. Blaauw » . Seroewaij.

778. I). Wafelbakker.... Offider van Gez..

779. G. Sieburgh Controleur B. B. . Poeloe Lawan

780. J. J P. Cambier. » » I andjoeng Pot

781. M. Cohn Off. v. Gez. lekl. Medan.

GOUVERNEMENT AT.IEH EN ONDERHOORIGHEDEN.

Afdeslwg Grogt Atjkii.

"82. H. Demmeni Civ. en Mil. Gouver- Kota Radja.

785. W. van Geer Dir. Off. van Gez.

784. Jod. Heringa Mil. Apotbeker

785. L. V. Diiigcmans. . . E. A. Genio-off. . .

786. E. M. A. A. K. Frac-

kers Kapt. d. Iufanterie. Olehleh.

787. H. D. A. de Wolff. Ch P. k T. Dieost. Kota Radja.

Afdeeling Noqrd- en Oostkust van Atjeh.

788. J. Tijl Kapt. der Infanterie. Segli.

789. A. A. Grondbout.. Off. van Gez Edi.

RESIDENTIE RK)r\V EN ONDEKHOORIGHEDEIS.



791. W. P. Sliillci'liHrn. Milil. Cnmniamlanl. Tandjn.MigPinang

792. C. Schippers l
c Luit. der Art..

Afbsbuhg Karimon.

795. C. H. M. Le Roux. Controleur B. B.... Tandjoeng Balei.

RESIDENTIE BANKA EN ONDERHOORIGHEDEN.

District Muntok

794.

795. F. H. ter Poorten. Havenmeester Muntok.

796. J. van Vuuren. . .. Lichtopzichter Tandjoeng Kalian.

District Bllnjoe.

797. J. K. v. d. Meulen. Wd. Administrat . . Blinjoe.

District Soengeislas.

790.

J. Britt

JJ. Meester

... l
e Luit. tier Infant.

District Kora.

... Eleve Administral.

Soengcislan.

. Koha.

ASSISTENT-RES1DENTIE BILLITON.

800.

801.

802.

H04

O.NDERDi;

J. D. ten Bosch...

D. Wesdijk

Dr. H. Theunisse

H. J. Martijn Jr.

A. Wijkman

STRICT TaMUmEM; Pa\I

... Mil. Commandant.

... Ontv. In- en Uitvoer

m. Civicl (iciifv>iic.'f.

. . Lichtopzichter

Tandjoeng Pandan.

. Tandj. Pandan en

Eil. Langhoeas.

. Tandj. Pandan en

Eil. Mendanau.

. Tandj. Pandan en

Eil. Mendanau.

. Tandj. Pandan.

805.

806.

C. Doting

A. Bergmann

RESIDENTIE WESTERAFDEELING VAN BORNEO.

AFDEELING POSTIANAK .

807. F. Rogier Officier van Gez... Pontianak.

808. A. Wijbrandi 1' Luit. der Infant. Nanga Badai

Afdeelug Slntang.

809. J. Bijker Officier van Gez... Sintang.



der Infant. Bengkajang

Singkawang.

816. C. Th Toorop Assistenl Resident. Sambas.

817. K. A. van der Hart. l
a Luit. der Infant.

AfdeELING SOMADAHA.

818. E. E. Klerks Controleur B B. . Soekadana.

RESIDENTIE ZUIDER- EN OOSTERAFDEELING

VAN BORNEO.

Afdeeung Bandjermasin.

819. J. A. Almerood.... Kapt. der Art Bandjennasin.

820. A. B. Rombouts Offider van Gez.

821. B. Frijlink Mil Apotheker. . .

.

822. D.VV.F.vanLangen. Mil. Commandant. Kendangan.

82,". H. It. tie Vries Kapt. der Genie.. Bandjennasin.

Afdeeling Amoentai.

824. R. J. Koppend Ofticier van Gez.... Amoentai.

825. J. B. Heesen » » Barabei.

Afdeelwg Martapoera.

826. J. A. Hooze Mijningenieur Pengaron.

827. H. F. Hesselaar Controleur B. B..

828. Dr. A. E. F. Grip-

peling Offieier van Gez...

829. A. Visser Mil. Commandant..

830. W. P. v. Beivkol Bik. Controleur B. B... Bati Bati.

AFnEET.or, Dhrson i:\ Dajaklanden.

851. J. M. van Berckel. Assistent Resident. Marabahau.



852. H. J. N. Simons.

niuerik. Controleur B. B.

,

RESIDENTIE MENADO.

834. H. G. Bartelds Gouv. L;iml meter.

Afdeeling Tojndano.

858. E. Goedbloed Administrateur....

Afdeeling Amoerang.

856. E. J. Jellesmu Controleur B. B. .

837. J. Alb. Th. Schwarz. Hulpprediker hnlon-ai

(Sonder)

838. P. von Straehwitz. . Administrateur Baijong di atai

Afdeelimg Kema.

839. R. F. Rijkschroef. Administrateur Talisseh.

Afdeeling Gorontalo .

840. G. A. Sedee Controleur B. B.. Gorontalo.

GOUVERNEMENT CELEBES EN ONDERHOORIGHEDEN.

Afueehxg Makassar.

841. J. A. M. Bressler. Militair Apolheker. Makassar.

842. L. P. Luijks Qpzicnter B. 0. W.

845. J. F. Wijnveldt.... Assist.-Res. v. Pol.

844. E. Zell Lichtopzichter

Afdeeling Noorderdistricten.

845. E. W. E. Burger. Assistent Resident. Maros.

846. J. de Gruijter Vsp. Control. B. B.

847. J. H. Simon Thomas. Controleur B. B... Tjamba.

I l„S

848. J. Resident Balangnipa.



RESIDENTIE AMBOIiNA.

Afdeeling Amboixa.

830. H. E. P. B. C. Baer-

niayer von Barienk-

hofen Officier der Ail Amboina

.

851. J. C. H. Fischer.... Eerstaanw.Gen.Olf.

852. H. J. van der Weide. Dir. OIT. van Gez.

853. A. I,. P. Jansen.. Administrates Awaija.

Afdeeling Kairatoe.

854. J. Berknian Posthonder Kairatoe

.

Afdeellng Amahei.

855. L. A. van Gent Posthouder.. Amahei.

856. S. van Rosinalen... Milit. Commandant.

Afdeeling Wahaai.

857. F. P. A. Mollinger. l
e LuiUnf. Civ. Gez. Wahaai.

RESIDENTIE TERNATE EM ONDERHOORIGHEDEN.

858. M. Steensina Oilicier van Gez... Ternate.

859. H. C. Paulus Fd. Havenmeester.

860. W. li. G. Wi-'ers. Posthonder Galeia.

RESIDENTIE TIMOR.

Afdeeling Two*.

861. A. .1. Drdher Havenmeester Koepang.

AfNEELING R..TTI en Savoe.

Lers Civ. Gezaghebber.. Baa.

feeeling Soemba en Ondkrhoorighedeiv.

in deGraaf. Posthouder Waingapoe.

RESIDENTIE BALI EN LOMBOK.

Afdeeling Boeleleng.

E. Jacquet. Klerk v/h. Res. Kant, Boeleleng.



Onder het afdrukken dezer lijst hebben zich noir vier pe

sonen aangemeld, die onder de volgende nutnraers als Modi

werkers zijn opgenoinen

:

101. J. Langenbach.. . Postconiniandanl Paliinanang

Res. Cheribon.

794. G. Hoedt Lichlopzichter Eiland Mendana

st,».

866. C. F. PieJersz..

Deurwaarder Maros

Gouv. Celebes
\

Onderh.

Posthouder Tepa



NOGMAALS OVER AARDBEVINGS-
VERSCHIJNSELEN.

SEISMOLOGIE.

INLEIDWG.

Na de lezers van (lit tijdschrift met de lieschouwingen over

aardhevingen en met de voorschriften van Prof. Milne te

Tokio in Japan tot de waarneming er van bekend te hebben

gemaakt, laat ik hier, volledigheidshalve, en niet minder om
een belangrijk verschil van inzicbt tnsschen twee bevoegde

vakmanneu te doen uitkomen . do vertaling volgcn van het

vimniaamsle gedeelle cener voordracht over hetzelfde onder-

werp, dour den verdienstelijken Ljveraar op bet gebied van

Spfeqaologie, Prof. M. S. de Hossr te Rome, laatstelijk ge-

'"'iiilen ic Amsterdam bij gelegenheid der Internationale Kolo-

"ennngen in Japan door Prof. .1. A. E\vi\<;, Hums te Dundee.

Op bet bedoelde versrlnl van inzicbt zal door my terug-

^komen worden aan bet eind dezer mededeeling , maar ik roep

:»J dadelijk de aandacbt van den lezer in voor het feit dat,

w'at de geaehte Prof, de Rossi ook moge zeggen van bet

Wtitterende der reeds verkregen uitskomsten , bet nit den

B*»inieDlijken inbond der door mij weer te geven en reeds

^'plul.Hromlc bcscliouwingen duidelijk genoeg Idijkt, dat de
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scisnndogie . voor zoover dc kennis der wellen belreft, die

de aardbevingsvei'srhijnseSen hoelon lc hel rsrhen, nog zeer

zeker in het stadium van kindsheid verkeert en dat er, voor

het tegenwoordige alliums . hij allc bcoel'eiiaars ('.it seismologie,

welke van die sludie de oplossing van hel vraagstuk vervvachten

,

oni hel intreden van vernielende aardbevingen tijdig te knnnen

voorspellen — of slechls, oni nit de aardbevingsvei-srliijnselcii

de ware ligging van het incest divigondc hnmdpunt of de

loenaderini: \;m den \ uikaiiise hen liaard lol lid Mppei'vlak If

hepalen — nog vrij wal optiinisme heerscht..

Iraniers het zoolang gekoestcrde vertroinven, oni het in-

treden van aardbevingen in verband lc limigeii met andere

bniten de vaste aarde of aan haar oppervlak gelegen ,
periodiek

leniirkcereiidc. iialiiuiversf hijnselen lc verhindon , heeft door

naiiwkourige waarneining sink voor sink liasco gemaakt. In

deze bladzijden zal men er weer een merkwaardig voorbeeld

van aantreffen in de uitkomsten door Prof. Galli le Vellelri

verkregen, waaruil blijkl,. dal zelfs het aardmagnetisme met

de daarmede in verband staande electrische aardstroomen

geene bijzondere afwijking ondergaat en alzoo geenc afhankc-

lijkheid vcrtoont van den invloed eener aardbeving.

Van iiilneiiiend praelischeii aard sehijnl inij daai'tcgoiiovcr

het streven van Prof. Ewing te wezen , oni dc aardbevingswaai--

nemingen te doen strekken, oni van elk bevolkl gedeelte der

aarde, dat blijkens de gesehiedenis aan vernielende aardbe-

vingen onderhevig is, den graad van gevoeligheid , alzoo de

snelheid en hoegrootheid der bevveging van den bodem ,
le

leeren kennen, ten einde aan den bouwknndige de gegevens

te verschaffen om te kunnen berekenen, welkc graad tan

veerkracht of wel van absolute vastheid aan de bevvoonde

gebouwen gegeven moet worden, om tegen de plaalsolijk vonr-

komende aanlschnddiiigcii vnhlnende vcili-licid op te leveren

voor den bewoner. Overal. waar aan die voorwaanlo wegens

nicl \«ddaan mnehl kiiiinen wonlell /a I die hlaals "eeil vol-



strekte veiligheid oplevereu en zulleii geenerlei niiddelen in

slaat zijn, er het intreden van groote onheilen te voorkomen.

Als waarschuwing en vermaning lot het nenien van voor-

richtigheidsmaatregelen en voor de kennis van het terecht

verdachte centrum van elken door aardbeving getroflen krin^ .

zijn de seismologische waarnemingen hovendien van niet te mis-

kennen direct practisch nut.

Nog zullen doze bladzijden . in verband mel de reeds verslreklr

over hetzelfde ondervverp , alien , die hunne medewerking tot het

waarnemen van aardbevingen aan het bestuur der Koninklijke

Natuurkundige Vereeniging hebben toegezegd, kunnen over-

tuigen, dat er vooralsnog alleszins ivden beslaal . .mi met de keus

van uauwkeurigheidsinstrumenten zeer voorzichlig te zijn. Voor-

shands bestaat er mijns inziens alleen behoefte aan een instrument,

dat op de allereenvoudigste maar op onfeilbare wijze het plaats-

grijpen, met de tijdsaanwijzing, van elke beweging in den bodem

kenbaar maakl . vnorai van die bewegingen . weike aan bet direct.

waarnemingsvermogen van bet meerendeel der menschen en

vooral aan slapenden en aan in beweging zijnde personen in

den regel ontsnappen.

Het hoofdibiel der waanieinilig nioel zieh aalivaukelijk hepa-

len tot de unldekking der begrenzing van elken door eene

weii.-lijke ;iar.lbe\ing -elintlen kring.

Ik laat tbans de toegezegde vertaling volgen.



VERTALIM 1AI HET BJ BE ERJJSCHE TAAL

GESCHREVEfl GEDEELTE UIT HET:

PROGRAMMA
DELL'OSSEKVATORIO AD ARCHIVIO GEODIN AMI CO

PBESSO IL R. COMITATO GEOLOGICO D'lTALIA

I.M.K

Ofschoon het eerste Ilaliaansche gedeelte van dit prograimna

alle voorafgaande bemerkingen bevat, die vereischt vvorden,

alvorens tot de practische instructie voor het doen van waar-

nemingen over te gaan, zoo vermeen ik ze in dit twecde Kran-

sche gedeelte kortelijk te moeten resumeeren.

ritgonoodigd, vooral door het congres dor » Association Fvan-

eaise pour Vavancement dcs sciences" te Algiers, om deze

»Ik heb de eer de aandachl van bet congres op een onder-

werp te vestigen, dat door den Heer d'Abbadie reeds in 1872

aangeroerd is geworden op het congres van gelijken naam te

Honlcoii.r , en we I ter zake van zckere door hem gedane waar-

nemingen , die in den grond niets anders zijn , dan de inleiding

tot een nieuw veld van studien, vvelke zieh sederl in llnlie'snel

hebben ontwikkcld. Het betreft de stndie der veranderingen

en der phase.. der inwendige versrhijnselen Nan .le aarde, en

die door mij I-mlmjcnc Mcicoroln<,ie is'-enoenid.



boeaemen, dat dan ook wel haar verlangen le kciincn lnvl'1 gcgfYi-n

om deze soort van onderzoekingen voorlgezet te zien , in *i lujznii-

der wijzende op de afhankelijkheid, die er zon kunnen bestaan

tnsschen de inwendigc verschijnselen en die in den dampkring.

»Ik zal u bijgevolg nagcimt^ ili'/Hl'de uM'rwcgiiigi'n biootleggen,

die ik aan het congres te Rome onderworpen heb , alleen meer

iiitgebreid , ten gevolge der bijna wonderbare ontwikkeling , die

deze tak van studie scdcrl dicn I ml in Itnlir vcrkregi'ii litvl't.

»Ten einde U niet (e lang bezig te houden , bepaal ik er

mij toe, U in weinig woorden te herinneren, dat de dynaniica

der verscl)il!(>ii«lc Ncrscliijnscien van inwendigen oorsprong nim-

mer bet onderwerp is geweest van geregelde en afzonderlijke

navorsching en hijgevolg nimnier een bijzondere lak van we-

tenschap heeft uilgemaakt. De aardbevingen en de vnlknniselic

uitbarstingen werden steeds als toevallige verschijnselen be-

schouwd, en zijn als op zicb zelf staande en alleen uit biinne

gevolgen bestudeerd geworden.

»De warrae bronnen, de gasontwikkelingen, de loop deron-

(teraardsche wateren, de aardsche electriciteit , zijn wel bel

onderwerp van afzonderlijke stndien geweest , toevertrouwd aan

geneesheeren , hydrologen en meteorologen , maar eerst in de

laatste jaren heeft men er aan gedachl om al deze endogene

verschijnselen aan een dagelijkscb en vergelijkend onderzoek

te onderwerpen, even als <l;il sedorl lang geschiedt voor de

;| linosj>lici-ische meteorologie.

»Deze methode van voortdnrende waarneming, op raijn per-

soonlijk iniiiatief in Italic ingevoerd, heeft ons onder medewer-

ting v;m g.-arhlc rollega's al dadelijk het bewijs geleverd , dal

de endogene verschijnsels , eveneens als de atniospherische,

phasen doorloopen , die zich tusschen een minimum en een maxi-

mum van werkzaamheid bewegen, en dit niet alleen wat Ac

intensiteit
, maar ook wat de topographische uitbreiding betreft,

"De Rev. P. Bertelli te Florence , die de reeds vermelde proe-

y e»i van den Heer d'Abbadie op eene verschillende meer uit-

gehreide wijze heeft voortgezet, heeft het bestaan bevestigd

IS



vim mieroseopisclic bewegingen v;in den bodeni , in den voriu v;in

uienigvuldi^o vlagen of bnien. De studie dezer inicroseismologie ,

verbonden aan en vergeleken mel die der werkelijke aard-

selen. l.eell dien bijznmleren tak van oatuarkundige aardi•ijks-

kunde. doen geboren worden , dien wij Ibans Endogcnc Meteoro-

door deze inellio.le verkregen hebben, zijn in verscbillende

brochures openbaar geinaakl, maar vooral in mijn werk geti-

leld: »Mcfenrolof/ia eiufogrna" en in bel »Bidlctlino del vulva-

nismo it<diano\ d;;I ik in IS74 gesticlit bcb.

»Men kan de verkregen resiillalen in 'I korl samenvallen

door le zeggen . d;it de uilingen der inwendige krachten eene

\oorldnrende verandering van werkzaamheid ondergaan. die

zicb mi eens binnen een beperkle ruimte en dan weer over

een nitgestrekt gebied zooals gebeel Italic, de Alpcn , de l'y-

reneen en de Jura doet kennen.

siroomen, die zicb in de brcuken van den bodem bewegen.

soms snel soms langzaam, en die allijd een werkzauien vnlkaan

lot punt van uitgang of enlnun bebben.

»Wij badden bet gelnk bij deze studien voordeel le kunnen

trekken van den grooten vooruitgang op bet gebied van natunr-

en vverklnigkni.de, waaraan bet onlslaan le danken was van

ekkingen gvopend door de Inepassing van den 1111-

zij liel gebrnik dezer I wee iiislriiinenlen neinen wij

elijk



»Gij ziet aldus, dat de pogingen onzer Italiaansche ver-

eeniging reeds meer hebben voortgebracht , dan hetgeen men

van haar niocht bopen. Zij heefl den grondslag gelegd eener

nieuwe wetensehap, die tbans meer algemeen verspreid en op

groolere schaal gcorganiseerd moet wordeu.

»In Italic beefl de nieuwe meteorologist h<- \ eivrni^iii^ de

endogene meteorologie vvel gelieven op ie nemen in het pro-

granuna harer studien.

»Het centrale bureau voor meteorologie van bet Italiaansche

Gouvernement beeft zich voor de ontwikkeling van dezen nieuwen

tak van physisrhe aardrijksknnde geinteresseerd en in haar

fiuKc/iii plaatsruiuite bescbikbaar gesteld voor de vermelding

van den toe-land der endogene vverkzaamheid , zooals die nit

inijue waarnemingen wordt afgeleid.

»In Oosfenrij/c zijn door verscbillende observatoriums seis-

inische en miernseismisehe waarnemingen ingevoerd.

>In Zivilscrland beeft de Sociclc Helvefiqm des sciences i,a-

turelles" ecu al'zonderlijke dien>lregeiing ingevoerd , en een com-

missie benoemd voor de studie der inwendige working der aarde.

•Een gebied, dat een enkel tooneel van onderling afhankelijke

-Bijgevolg is bel van Fnwkrijl; en van hare wetenschap-

pelijke inslellingen . dal wij eene belangrijke aanvulling ver-

uarlii,.,,
| (M -

i.-(..
-,.0-,.

|, jo orgaiiisalie van waarnemingen in de Jura ,

•n een gedeelte der Alpen, in Auvergne, in de Pyreneen en in

Algiers. Ik stel derbalve aan bet tegenwoordig congres van

Algiers voor, 0111, in navolging van de Italiaansche meteoro-

logische Vereeniging, lot de opriehling Ie beslniten van ob-



Toen deltaliaansche meteorologische Vereemgin- in September

1882 te Napels bijeen kwam, moesten voorelk onderdeel der studie,

opgenomen in bet prograinma der vereeniging, de grondsle'iingen

worden ontworpen. Tot rapporteur benoerad van de afdeeling

voor endogene meleorologie , beb ik, tevens in naam van het

-t'luh ii.'iiiiisclic cenlraalobservaloriuni en van het archie!' van

het geologische Genootschap , de volgende stellingen aangeboden.

De proefondervindelijke melhode, die tegenwoordig gevolgd

wordt om de endngcne verschijnseien der aarde le heslmleereii

,

bestaat in hare toepassing op de almospherisdie melenr<dogie,

d. \v. z. in het voortdurend waarnemen , met hulp van instru-

menten , van elke varialie. leneinde de maximum- en minimum-

phasen te leeren kennen.

De waar te nenien verschijnselen kunnen onder vier groepen

worden gebracht:

l
e

. verschijnselen van den onderaardschen loop van het water.

2*. electrisrhe en magiielisrlie verschijnselen , heschouwd als

de niting van de inwemlige uerkzaamhoid der aarde. of als

gevolgen er van:

3C
. eruptieve en microeruptieve verschijnselen;

4". seismische en microseismische verschijnselen.

Het is duidelijk dat de waarneming dezer vier groepen

van versrhijiise'.rn in twee reeksen verdeeld moet worden, en

dat sommige, zoo als eruptien en onderaardsche waterver-

deeling op de plaats hnnner uiting zell" waargenomen uioeten

worden
, terwijl de waarneming van andere , vooral der seismische

en electrische verschijnselen, overal kan geschieden en meer

bepaald in het observatorinm te hnis behoort.

Eveneens moet de hehandeling der aanteekeningen omtrent

de verschijnselen in Iwee reeksen verdeeld worden: want men
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zal die waarnemingen en ;j;hi ( *<-k«-in n-t'ii «»\ •rn-nkfiiiisl it; de tetren-

vvoordige toestanden moeten bijeen brengen en tevens moeten

trachten de geschiedenis te schrijven der verschijnselen van hel

verleden. Bij gevolg zullen wij ten dienste van alien, die aan de

nmlcrneining, die van liet centraal archiefte Rome is uil^egaau

.

wensrhen nice ie werken . de volgeude pun I en formuleeren :

V. alle plaaisen, waar voortdmvnde uilingen, zelfs zeer

geringe , van inwendige working vonrkomen , opsporen en aan

het centraalatrhiel' bekend le maken;

2e
. omtrent deze verschijnselen dagelijksohe waarnemingen

trachten te organ iseeren
;

3 e
. de geschiedenis dezer uitingen opsporen;

4 e
. in den kring waar men zich bevindl al het bekende

omtrent huilengewone natuurverschijnselen van elke soort

.

maar vooral van aardbeving, afstorting van rotsen, ontploftingeu

van mijngas, enz,, bijeen brengen;

5e
. geregelde waarnemingen trachten in le voeren om-

trent de veranderingen in het niveau van het water , in put-

ten , bronnen en meren

;

6e
. in alle meteorolngisrhe nbservaloriums . physische kabi-

netlen en beter nog in de mijnen geregelde waarncuiin^rn

trachten te doen plaats hebben omtrent de seismische en

en microseismische verschijnselen met de toeslellen, diedaartoe

hi'M'achtcr zullen worden aanbevolen ;

"*'. melenrolngisehe nbservaloriums . die gewnon zijn bulletins

uit te geven , worden uilgenoodigd er het daghericht aan toe

te voegen omtrent den staat der geodynamisehe werkzaamheid ,

afgeleid uit de genoemde iiislrumentaflezingen

;

8e
. meer in 't bijzonder moeten wij de opvolging dezer

*©or8chriften aan alle geleerdea aanbevelen , die zich in oorden be-

vinden, waar meleorniogiselie inriehiingen nog geheel ontbreken.

In overeensletnming met de vermelile verdeeling der waar-

nemingen in twee reeksen . zullen wij de vaste ohservatieposten

en de plaatselijke waarnemingen van endogeno nil in- afzonderlijk

nespreken.



Van elken observatiepost moet voor alles de statische
,
geolo-

gische en topographische ligging worden Iiepaald. Men weet

reeds, dat de voorname bezigheid in bet observatorinm aan de

waarneming der seismiM-bi" u'rsrbijii^'h'ii is gewijd : bij-evoL

moet een innig verband tusschen den bodem en de instrunienten

worden tot stand gebracht. Merk daarbij ecbter op, dat bet

gebouw als een gedeelte van bet seismische instrument kan

worden beschouwd.

In de boogere verdiepingen toeh van een huis worden de

seismische schuddingen , zooals aan ieder waarnemer ])ekend is

,

vergroot en vermenigvuldigd , maar daarbij a'.lirbl in rirhlitig

en in hoedanigheid der golven , door den stand der muren

,

gewijzigd.

Daarentegen heefl in de lagere verdiepingen en beter nog

in kelders geene wijziging der oorspronkelijke beweging plaats,

maar is er de gevoeligbeid geringer.

Men moet observatieposten in zeer hechte gebouwen aan-

brengen ten einde plaatselijke trillingen , die door wind

,

rijtuigen en dergelijke oorzaken ontstaan , te vermijden. Elke

observatiepost moet zeer toegankelijk en gcscbikt gelegenzijn,

opdat de waarnemer door niets in bet veelvuldig waarnemen

belemmerd worde.

Instrunienten moeten zeer slevig met de wanden verbonden

worden of beter nog op voetstukken worden geplaatst, die,

in den vaslen bodem (of op een rots) gefundeerd
,
geheel op

zich zelf staande, zijn opgetrokken. Het beste zou zijn om

een gedeelte der instrunienten onder den grond onmiddellijk

op het natuurlijk gesteente te plaatsen en het andere gedeelte

in de bovenverdieping van een zeer stevig gebouw. Eerst

wanneer wij in bijzonderhedeii de wijze \;ni waarneming <'«i

de hoedanigheid der verschillende instrunienten beschreven zul-

len bebben , zullen wij aan het slot beter alles kunnen formulee-

ren, wal lot de slalisrhe nprirbiing der uhservaliepnslen behoort.

Ziehier, na de vermelding dezer statische voorwaarden

,

een en ander omtrenl de geologisclie en topographische.
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In de meeste gevallen is het nan to bevelen i!c plan Is

ui.iiiiriiiiiiu op il«' kniin van ecu boiive! Ic kiezeu.

Wij bebben veel gesprokcii over <le rol , die de geologi

vij gesproken van het belang der bydrograpbisebe bekkens

ii.-iiigevvc/.cn grmidslagen zal men /.i-h genu!, kriijk een denk-

I Ill k 1 1 1 1 1 1

(

1 1 inaken van een nel van nbservalieposten . zooals

wij dal voor Italic vollooid zonden wenschen te zien. Tot

^nheilrn. dan da t wij cms veel beinoeid bebbei. met degoede

kous d«T posten van waarneming. Ilel was tot nog toe niH
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De topographische verdeeling der observatieposten vordert de

stichting van volledige of ten minste rijk van instrninenten voor-

ziene inrichtingen, helzij in de bekende seismisclie middcnpunk'n

gelegen, dan wel in 'I midden van een net van brcuken of in

de middelpnnten van bydrograpische bekkens. In de omgeving

dezer cenlrale pnnten kuiiiieii minder \ni!c.|i- in-eridite secon-

dare posten worden opgericht , die meer het waarneinen van

een bepaald onderdeel ten doel hebben. Op deze vvijze zou

bet vaste land van Italic drie rijen van hoofdstations verkrijgen ,

die met de drie groole geulogisebe breukassen der A}>j>c>iijiujn

zouden overeenkomen n. 1. een centrale lijn door de toppen aan-

gewezen , en twee zijdelingscbe volgens de synclinalen van

den bergketen. Eene overeenkomstige indeeling kan voor de

Alpen gevolgd worden.

Ten einde zicb van de waarnemingen een nuttig effect te

verzekeren , koml nog bet gebruik eener tweede soort van stations

in aanmerking. Die , welke wij tot nog toe bespraken , behoo-

ren alien, volgens de door ons gestelde eischen, volkomen te

worden ingericbt , maar de verscbijnselen kunnen tijdelijke waar-

nemingen op andere plaalsen noodzakelijk maken. Wanneer eene

seismische periode een zeker grondgebied in beweging begin!

te brengen, dan worden sommige verscbijnselen gewoonlijk

gedurende eenige dagen , vele weken of zelfs maanden waarge-

nomen. Voor die gelegenbeden moet bet centrale station van

de noodige instrumenten voorzien zijn om tijdelijke hulpstations

in 't leven te roepeu , overal waar de wetenscbap van de aldaar

waar te nemen bijzonderheden party kan trekken.

HMDFHS1 VTKi.NS

men zicb voornamelijk bezig houden

• bewegingon in den bodem en daarbij
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de vier voriuen van beweging onderscheiden, waarvan deonder-

vindiug het bestaan heeft doen kennen :

l
e

. schokken;

2e
. trilling of korte golving van den bodeni

:

5e
. microseismische golving;

4e
. langzame niveauveranderingen van den bodein.

De schok wordt gekenmerkt door het zeer kortstondige van

de beweging. hetzij die bevveging horizoutaal of verlicaal,

hard of zacht , voelbaar of niet voelbaar, langzaani of snel zij.

De trillingen onderseheiden zich door de groote snelheid

,

waarmede de bodeni zich voelbaar of onvoelbaar gedurende

zekeren tijd been en vveer beweegt en door de herhaling na

kort tijdsverloop.

De microseismische goi\ingen , allijd onvoelbaar , zijn kenbaar

aan de geringe snelheid der bevveging, den langen duur bij

veranderlijke kracht , het herhalen van het verschijnsel gedu-

rende vele uren tot vele dagen.

De langzame slingmngeii van den gnmd zijn evenmin voelbaar:

zij veroorzaken geen trillingen niaar alleen eene verplaalsing

Ujdelijk nf hlijvcnd van de verlicaal. al dan niet gepaard met

opheffing of daling van den bodem.

Elke dezer vier soorten van waarnemingeo \ordert eigen

instrumenten en afzonderlijke methoden van onderzoek.

Het onderscheid tusschen den eigenlijken sehok en de trilling

au den bodem bestaat daarin, dat de schokken, ofschoon zij

ich van tijd tot Ujd kunneu herhalen, altijd zeer kort en

an elkander gescheiden zijn.

De trillingen daarentegen zijn schuddingen met groote snelheid

,

ie elkander gedurende zekeren tijd onafgebroken opvolgen.
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De toestellen moeten ous deze votttfen van aardsche trilltngefl

in limine werkelijke volgorde , ook de niel voelbare duidelijk

kenbaar of zichtbaar maken. Wanneer de diuir van bet ver-

sebijnsel loeneeml . de seismisebe golvingen eebler in siieilieid

afnemen, dan komt men tot den vorm der nricroseismiscbe

beweging, vvaarmee wij ons straks zullen bezig bouden.

Wij zullen bier niel lang slilslaan bi| de opsomming der seis-

iniselie instrmnenlen. De wetenscbap vordert ze in groote

verscbeidenbeid. Zij znllen in een afzonderlijk boofdstuk

bebandeld worden en bier zullen alleen de algemeene grond-

slagen worden aangegeven, waardoor de klassiliratic en het

bijzonder gebruik der verscbillende toestellen bepaald word!.

Een eerste vereischte der instrumenten is eenvoudigbeid van

ineebauisnie: bij^evnlg moeJ mot elk instrument slecbts een

doel beoogd worden; alle andere gegevens, die liel npleverl

.

zijn slecbts als bijzakcn le beschouwen , die elk voor zich de

boofdzaak bebooren te zijn van een afzonderlijk instrument.

Wij zullen de seismografrn in vier klnssen verdeelen, onver-

scbillig of de toestellen van elke klasse voor direcle waarne-

ming of voor zelfregistratie zijn ingericht.

1\ Toestellen tot aankondiging der sebokken : avcrlissrxrs.

2-. Toestellen tot ontleding der sebokken: ana/yscurs.

4". Mieidseismomelrisdie toestellen.

Do iircrtisscurs moeten kcnnisgeven van bet bestaan
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I)e ondervimlin^ lieel'l mis geleerd . dat cr v;in elke xx.ri mpcr-

dere instrnmenlen v:m versrhillende emislriirlien vereisehl wor-

den of van versrhillende afmeiingen I'ij heizell'de inechanisme, om-

dat de scliok bijna nimmer door alle daartoe bestemde instru-

menten wordl aangekondigd. De redeu er van ligt. in twee

feiten, die men aan alie loestellen maar in het bijzonder aan

Het eerste feit is het volgende.

Elke slinger maakt een slingering in een bepaalden tijd , die

afhankelijk is van de lengte van den slinger: zoo volhrengt een

slinger van bijna een Meter lengle een simmering in de seconde.

een van 28 centimeters 2 slingeringen per seconde, enz.

Wanneer deze slingers stooten ontvangen, die met dezen

rythmus overeenstemmen , znllen ze er sterk door aangedaan

worden. Daarentegen zullen ze niet (of in mindere mate) in

beweging geraken, wanneer de stooten elkaar volgens een

anderen rythmus opvolgen. De seismische on rust van den

bodem brengt golvingen van verschillende snelheid voorl.

Deze snelheid moet in overeenstemming zijn met de inrieli-

deelen.

De ondervinding leer! oris dan ook , dat aardbevingen van

voldoende sterkte geen spoor achterlaten op sommige instru-

menten. Het komt daarentegen voor , dat eene overigens geheel

onopgemerkte aardbeving aan bet lichl wordt gebracht door de

aanteekeningen der seismograpgische insliumenten.

De aardbeving van Arjrum van <) November 1880 is in Ilalie

•net verder waargenomen dan om en bij Yrnelir. De seismo-

meters ecbter met zeer lange slingers geraakten zelfs in midden-

Italie in eene slingering. die zij nimiiier verlnmid hadden lijden*

'evige aardbevingen binnen Ilalie zelf: van dezelfde aardbe\in-

komstig meebanisine geenerlei aanwijzing verkregen. Weinig

''j'l daarna. 24 Januari 1881, werd Bologna door een hevige

' ,;, »'dlirviiig Iieznclil ; seJKMirsteeueti w erden mngewnrpcil , lliuren
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m hfiinliMi. In bet welbekende sdsmisrlir station van den

graaf Malvasia get'aakten dczelfde lange slingers sledits even

in beweging, terwijl de kleine toestellen daarentegen een

trouw beeld opleverden eener belangrijke aardbeving, die de

bevolking op de vlucht joeg.

Dezelfde ondervinding heeft ons geleerd, dat in een reeks

van scbokken, die in een zeker tijdsverloop plaats bebben,

de bewegingen van den bodeni steeds of bij voorkeur het

meeste eifect hadden op een zelfde instrument. Dit bewijst,

dat de aarde, bij elke beving, golvingen van nagenoeg gelijke

snelheid doet ontstaan. Op grond dezer beinerking is bet raad-

zaam

:

l
e

. om de keus der instrumentcu op die met slingers te

vestigen

;

2 e
. oin zoodanige rationeele slingerlengten te kiezen als

vereiselit worden, om de verkregen elementen in rijicrs

te kunnen brengen. Wij bebben daarom als normaallengte

die van den secondeslinger ingevoerd , omdat bij tevens als

secondenteller dienst doet. Men verandere zooveel men wil

het registreerend mechanisme, maar late deze conventioneele

lengte van 1 Meter onaangetast. Zoo kieze men de lengte

van andcre slingerinstriinienten zoodanig , dat zij juiste onder-

deelen van een seconde aanwijzen. Deze kortere slingers zullen

meer dan de UMnnaalslinger door irillingon van den hndein

in beweging konien.

Een slinger van 0,999 M. maakt per seconde een slingeriug.

Een slinger van 0,248 M. maakt per seconde twee sUngeringen.

Een van 0,062 M. maakt per seconde vier slingeringen , euz.

Het tweede feil. dat aan de gevoeligheid der instrumenten

sthijnhaai- veel onregelmatigheid veroorzaakt , is een gevolg van

de slingerwet , voiijeiis welke zich in een trillend lichaam

knoopen en buiken vormen. Dil verseliijnsel doet zich steeds

voor, in het gededle van den aanU.o.lom, dat door eene aard-

beving aangedaan wordt . en speell vooral eene groote rol

,

wanneer de bevingen zeer gering zijn.



In die gevallen toeh wordt de schok op de plaatsen, die

in ligging met die der knoopen overeenkomen , niet pevoeld en

door instrumenten , hoe gevoelig ook, niel kenbaar gemaakt.

Daarentegen vertoont zich de werking van den schok het sterkst

op alle plaatsen. die met de buikeu dor goll'bcw.-iii^

satnenvallen.

Men weet dan ook bij <>mhT\ hiding, dal eene aardbeving .

die in eene groote stad wordt waargenonien , er in de ver-

schillende vvijken een zeer verschillende krachtswerking uit-

oefent. Seismometrisehe en vooral mierophonische studie heel'l

ons geopenbaard, dat dil verschil zelfs over zeer kleine af-

standen merkbaar is. en zulks niet alleen in hetzelfde gebouw,

tnaar zelfs binnen een zelfde vertrek , en in een zelfden muur

waargenonien wordt.

Wanneer bet de bedoeling is 0111 de bijzondere beweging

van den bodem waar te ueiueu , die wij trillingen genoemd

hebben, zoo moeten afzonderlijke instrumenten gebruikt en

bijzondere voorzorgen genomen worden

.

Ik beschouw deze trillingen als een tusschenvonn ofovergang

van de eigenlijke schokkm id'aanlbevingfii lol tic iniiTosi'ismisrhr

beweging.

Het is zeer moeielijk om deze soort van seismische versehijnsels

»n kelders of gelijkvloers waar te nemen, even als het daar

reeds moeielijk is om zich rekenschap te geven van aardbevingen.

die niet heftig zijn.

Deze soort van schuddiug wordt ecrst merkbaar op de hoogere

verdiepingen en men heeft er instrumenten voor noodig, die ge-

welig zijn voor trillingen van zekere snelheid. Men kan ze gemak-

kelijk waarnemen door middel van slingers van geringe lengte

,

nam. van 65,44,24, 6 c. M., en van andere toestellen , waarin

van veeren, kwikbadeu en andere nieehanisrhe rombiuaties

gebruik wordt gemaakt.

Het is moeielijk om deze kleine instrumenten. behalve die

m*l slingers, van zelf-registralie te voorzien.

Met vruchl kan van de seismisrhe mirrophoou . die under het
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hool'ilstuk instrumenlen besclireven zal worden, part
ij
gelmkken

worden bij deze soort van waarnemingen.

Aangezien de toestellen, die voor de waarneining van de

trillingen van den bodem dienen , lot nog toe zeer onderseheiden

en onderling niet voldoende vergelijkbaar zijn, zoo bebben wij

de gewoonte aangenoinen, om den bewegingstoestand van den

bodeni door e'en der vier vergelijkende cijfers I, 2, 5, 4 aan

te duiden. Zij beanlwoorden aan vier gradeti van minis! : dczeilde

srliaal is sinls lang nok door prof. I'almieri aangenoinen om

de bewegingen aan te geven, die bij met zijne Ineslellen in

het observalorinm op den Vesuvius waarneemt.

Ik heb reeds gezegd, dat er bijzoiidere voorzorgen noodig

zijn bij de waarneining der trillingen. die men bij vnnrkeur

op de boogere verdiepingen van bet gebouw kan waarnemen.

Zoo ook, dat deze trillingen gewoonlijk bel gevolg zijn van eene

korte zeer snelle golving van den bodem , die bijijevolg lielil

verward kan worden met de toevallige, merlnnisrhe scliokken.

die bet gevolg knnnen /.ijn \.m oorzaken biiinen het gebmiw

zelf, van het voorbij rijden van voertnigen en van andere

toevallige invloeden. Men moet derhalve in slaat zijn deze

Vooreerst zij opgemerkt, dat de ouden hiding ons le I

beel'l . dat ile bijna vuoililiirende Irilling. die. door locale bewe-

gingen wordt veroorzaakl , de kleine instrumenlen voor bet

waarnemen der nalmirlijke Irillingen bijzomler -eseliikl maak!

.

omdat daardoor bunne bewegingen verdubbeld worden. Deze

proef bewijsl tegeiijkiTlijd bel beslaan der seismisrhe Irillingru-

Men beboeft den staat van onrust der instrumenlen, terwijl men de

locale oorzaak der beweging boort , slechls te vergelijken met dien

van veel grootere onrust, die met of zonder gelijktijdige lorale

oorzaken aan de werklnigen word I niedegedeeld, om zich le



ik moel iianroeren ter eere van een onzer ijverigste ltaliaansche

seisnndogen, die de eerste is gevveest, om het aan zijn nmler-

zoek te onderwerpen. Ik bedoe! prof. Gali.i, direrleur van

het meteorologisch observatoriiun te Vellctri. Hij heeft zich

tobrgesteld eene methode te vinden, om do seisinis.-he srlmkken

van den hodeni, zoowel in <!<• IriUingen v;ni den bodcin als m
de inieroseismisehe hewe^ingen . le le!ien:dil onderzoek heeft hem

li»t si'lmone nitkomslen gelcid en hij heefl een nieuw toeslel uit-

gevonden en hijna lol \<diiiaaUlieid gehiarhl . waaraan hij den

naam wil geven van .st'isuto</t/)i<ii>t<>urtin[. Voor deze soort van

onderzoekingeu komt mij ook een ander instrument geschikl

voor, dat door Cecciii als seismiselien ,n-<rlisst'nr is nitgevonden.

Met eene kleine wijziging is het mij gelnkt dat instrument tot

hetzelfde doel aan te vvenden , dat door Galli wordt nage-

streefd. De heschrijving dezer mstrumenlen tot later ver-

>'huivende, adit ik het voor 't oogenhlik voldoende mede

l« deelen dat het aan Galli met behulp van zijn instrument

uelukl is. erne kinmine lijn le vinden. die de periodc der on-

Ivvijielhaar natuurlijke en van locale oorzaken onafhankelijke

In'llingen irniphisch vnorslell . en. Iiel-een img ineer aldneiide

l)/,iiiC)-/,-ni;ien omlrc/il onnlheriiii/rii.

rheden, die omlrenl aardhe\ingru hepaald hehooren

sen en langdurige trilling.
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2. TijdslMMiiiliiiu tier M-iiokken of trillingen.

3. Herhaling der schokken.

4. Soort van den schok, verticaal of horizontaal.

5. Richting der golfbeweging.

6. Kracbtsuiting (sterkte) der beweging (zie de conventio-

neele schaal).

7. Diuir der beweging. •

8. Richting van den eerslen stoot der seismische golvingen.

9. Onderaardsch geluid.

10. Repaling der grenzen van het bewogen terrein.

Ten einde de slerkte (N°. 6) nader te bepalen, heeft men

in Ilnlie, reeds sedei'l 187.1, Itij omlerlin^ ^>n\\ inden een schaal

ingevoerd, die in overleg met de Zwilsersehe seismologische

comiiiissie thans is aangevnld en vastgesteld. (»)

Deze reeks vordert geen nadere verklaring. Het zal genoeg

zijn eenige inlichting te geven omtrent de keus der toestellen.

Wij hebben gesproken van avertisseurs. Deze soort van instrumen-

ten zijn vnorn sue ii|k l>< slemd i in In I optreden \ in een schok aan

te toonen; zij zullen mitsdien al naar limine meehanische inrich-

ting , voldoen , om de eerste vijf onderdeelen min of meer volkomen

waar te nemen. Maar een wezenlijk vereischle dezer instrn-

menten is, dat zij aan de tweede voorwaarde, nam. de juisle

tijdsaanwijziiiii van den schok moeten voldoen.

Een zeer zeldzame eigenschap dezer instrumenten is, dat zij

ook aan de derde voorwaarde beaatwoorden en dus ook de

herhaling der schokken registreeren.

In den regel moeten de urcrdsseurs , nadat zij gewerkt hebben

,

opnienw opgewonden en gelijk gezet worden , om weer het urn"

van een volgenden schok te kunnen aanwijzen. Het is daarom

hel verkieselijkst om voor deze gegevens gebruik temakenvfcfl

een uurwerk , dat op (gelijk 12) uur stilstaat en dat door

den schok in -aim w„r,|| -el.radu. Hel unrwcrk behoeft
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geen chronnmeler lc zijn : de aanwijzing or van kan elk oogenblik

.litiirii urn door aftrekking of terugteHing , op de mmiiiil at.

Ih'I ooifcnlilik van hel intreden der hewcging te vinden. Do

gang van hel uurwerk zal gemakkclijk door middci van den

Hev. P. Egidi aantreflen, 0111 zonder aslronomisch instrument

don juisten lijd mot behulp van de zoo te vindcn.

Do. toestellen, die tot outleding dor schokken dienen , «»a/y<

mrs, moeten uilkomst -oven pmtrent de geheete reeks dor onder-

•leelen
, met aitzooderiug alloen van die onder Nos

. 9 en 10. Tod)

zal de kenmerkende ei-onsrhap niet voor alien dezelfde zijn . want

namelijk de herhalin- der schokken
"
en voor dil doel moeten

zij zoo ingericht zijn, dat zij altijd door knnnen werken.

In deze soorl mslrnmenlen zal men altijd eene groole ver-

icbeidenheid van kenze aantrelVon. Men herinnci e zH, editor ,



hebben bezig gehouden. Het is niet overbodig al dadelijk op

te merken, dat de microseismograaf, wanneer zij op zicb

zelf staande bewegingen van korten duur opteekent, evcn-

als andere seisinograplien , werkclijk.- aan!l.c\iiigm aan bet

mogn.af tengevolge van bare bijzondere gevoeligbeid, wanneer

zij zulke gci.suircnlr bewegingen aa.mijsl , zeer dikwijls aard-

Wij bebben er schilri*t i 9en Nove

en plaats bebben.

in bij gelegei.beid

Chio op 3 April 1 881 en vaiII J///M//la.

De toesteUea , di o wij imli,cafewrs voor de li•illingen van den

bodem genoemd luMien, zijn -.Won nlijk inslni inenteu , die men

berhaaldelijk direel raoel wasirneme .] , en die z

om zelfregistreeren en ing< jricht.

riijke krachtsuiting, terwijl wij

] lot de werkelijke beving van

gen gesebikl vveze,,.

Ten elude thans

i zullen dan ook



lange betoogeu omtrent hct beslaan dozer soorl van endogene

storingen naar mijn werk La Meteorologia emlt^im . imrr hepaald

naar het tweede deel, verwijzen.

Van het uiterste belang is het bij de mieroseismologie,

de ondervinding ons heeft leeren vaststellen , ten einde de

waarneniingcn van verschillende localileilen underling verge-

lijkbaar te maken. Het langzaine en bet aanlioiidende der micro-

seisinisrhe bewegingen vordert zeer lange sliiigcrs 0111 het effect

hetzij direct voor het. oog hctzij voor zelfregistratie kenbaar te

maken. Vooral voor de directe waarnemingen zijn de lange

sliiigcrs zeer geschikt, omdat ze limine slmgeringen iang hehmulen.

daar heneden \nor ,1,' waarnemingen der trillingen ingevnerd

vcor het ohserveoren der langzaine en niicroseismische beweging.

De Rev. P. Bertelu , de onldekker der niicroseismische

beweging, heeft aan de instrmnenten met lange slingers, waar-

van I.., |,,j „,„ „mler/uek gebrnik maakle, den naa.n van ho-

aldus ingeriehte slinger van !.:'.() Me
tegen alle bijkoinende invloedon, vooral

De nitwijking wordl waargeno.nen n

Dil alios is erhler nog nie! voldoend,

vergelijkbaar zijn. De kens van b



rle vvijze waaron dal [Mini ;i;m ilc wauderi verbonden

beganen grond , zijn

)dig gebleken, wa»*loor de afleziug der verschillen

lers tot mi zdfdo m.heid wordt tmiggebracbt.
(

nine vci-liefting ofdaling onderhevig zijn

Ofechoon hel bestaan van dil feil nict te bet

lurf ik loch geeno bepaalde instruct ie to ge



(lrukkeii

irHijk

ilheid en de achtergeblwen mefkea

anden hefeben waar te nemeu , en a

<'iii!iM7.u<'k<'i< (!cr Ini'konisl limine wiianiciiiiii^Hi kiinnni lin-

iionrDsri k



Meteoitilofjischc m schijnsclcn.

Onder de verschijnselen in den dampkrin»• beviden wij vooral

de waarneming aan van den barometers (a rid , voorts van wind,

regen , temperalnur en van den hygruineinsclien tnostatid der

lucht. Waarnemingen door Palmieri bij gelegenheid der aard-

beving van Mclji liebben aangeloond . dal ze!fs de atinospherische

elertriciteit in verba nd slaa! inei de bomi ri n- van den iiodem.

Ik nine I alweer verwij/.en naar mijne Melcarol o(jia En<lo<jc»<i

om le doen nitkomen van hoeveel belang liet is oni den

elertrisehen en magiielisrhen toestand van den bodein en vonral

de waarneming van liet Noorderliclit met die eener aardbevini:

te vergelijkcn.

Wat de buitengewone electrisclie stroomen in telegraallijnen

bet reft zij medegedeeld , dat op voorslel van den Rev. \\ Skiumkiu

bij den telegraafdienst van den staat een afzonderlijke regeling

voor hunne waarneming is ingevoerd , en dat de nitkomsten reeds

t;ediirende eeuige jaren in het telegrapbiseli hullelin liet licbt

zien. Daar echter prof. Galli van Yellciri zicli np mijn verzoek

gewijd heeft , zoo kan ik niel beter doen dan bier mede te

deelen . belgeen door hem laalslelijk ler /ake lieke.nd gemaakl

is, en wel juisl om de nieuwe metbode bekend te maken,

die wij voor de stndie der aardstroomen bebben ingevoerd.

Over de elecfri.se/ic aardshvo

ik nil) me)



lunar ook toj de zekerheid le zijn i:ck<»

en Ihih'r

altij.l gel

IImmmiU ma



lien v.in ilen hodeni in aanraking wonlen gebrach

onilei'liiiu zeer veci kimnen versehillen ;

ami sainengestelil . voortdurend doer scheikundig

lirnrhhmj van ilett hicslvl. In een beneilenverlrek , dat zeer

ilrnog en geheel hescliul is legeii z<>ii m re^en . kieze men ilrie

gaten lot op ie diepte van

ter diepte van 50 cM. en men

•-eluiKleei'd is. Op den 1

,1a I .le .lia-onaler

Lan den hovenhoel.



van elke plaal moet een sterke knperdrand vast gesoldeerd

zijn. die tot !m»\!'ii den grnnd reiki. He I gelieel : plant . draad

eti soldeersel. moet op galvanische wij/.e met een dikke laag

zilver hedeki wonleii. Dc gaten worden daarna weder aan-

gevuld mel denzelfden gr 1, .lie er uilgegraven was,endeze

wordt bij 't aanvulleti voorldurend slevig aangestampl. Ten slotte

wordt aan elk uiteinde van de boven den grond reikende verzilver-

de kopereti draden , door midde! van klemscbroeven , de koperen

met -nl hi pcrclia bedekte siuildraad \erl.onden . waar de gal-

vanometer ingelascht is. Alle aanraking van den sluitdraad

met melalen voorwerpen moet zorg\n!dig venneden worden.

»De galvanometer moet zeer gevoelig en een met langen

draad zijn.

»Ter gemakkelijke herkenning van de aarddraden waamp men

waarneemt is bet noodig de niteinden van nommers of letters

te voorzien.

»Wil men den stroom onderzoeken tusschen den bodem en den

atmospheer, dan moet men op den top van het gebouw een

verzilverden koperen kegel bevestigen en door middel van een

geleiddraad, gelijk aan de overige, de punt van den kegel met

den galvanometer verbinden.

»)Fcthn<le ran naarncmcn . Met brliulp dezer inrirbling kail

4''- in een derde riehling lussrlien de/e twee.

"Ik neem daarbij de volgende orde in acht:

l e
. door middel >\<'i daarvoor ln^lennle klemsehroeven en draden

v, 'ii»ind ik den gahanometer mel de aardplaat . die in 't boekpunt

van den rechlen hoek begra\en is . en breng den draad . die naar

'
! ''" kegel voerl . mel lielmlp van de andeiv kleniseliroei" in contact;

'-"• na alleen dim tweeden draad le bebben weggennineii , breng



ilne lielzelfde ten opziehle van den dranil , die met (

nost-of west- plaal verl.on.len is:

en (le at'vvijkiny liij den eerslen

uilwijkinir allezen. Op deze wijzi

uiingen in zeer kmlen lijd vcmYlih

naiiwkeiuiy allezen.

de polarisatie der platen niel in:

de derde en vierdc waarneinini; elk

die zkli door de praelijk -emakke!

-De reeks v

3el, betreffe

volgens de dagelijksehe geniid

het obsei-v

dnidelrjksl,



volstrekte waarde, maar van de plaats en den afstand der

fiiii\vei'!^iiiid(le!|niiilcii ten npzichte v;ui lie! fdisenatoriuui. De

slingeringen in teinperatuur gaan de overeenkomstige afvvisselingen

der aardslroomen minslens een dag of twee vooraf.

• Sedert ik de verzilverde platen gebrnik , heeft zich de rich-

ling der slrmmien steeds in denzelfden /in doen kennen: zij

iiint'icii liesehmiwd w.tnlcn wei-kelijke <ly naniische stroomen le

dec micmphunen, en zij knimen de krachl en de juislheid der

telephoongehiiden vermeerderen.

»De jaarlijksche gang der aardstroomen schijnt in verband

lijke erupt ieve werkzaaniheid van dat henielliehaani er belang-

rijk toe schijnt l)ij te dragen.

-Maar de belangrijkste uilkouisl dezer proeven is, dat er in

plaats van vcrscbillende stroomen in versrhilicndr rirhlingenslechls

een stroom bestaal , die zich ongcveer van 0. Z. 0. naar W. N. W.
beweegt en die den parallel bij afwisseling nadert en verlaat.

Slingeringen, bijna altijd zeer langzaam en period iek , hebben

"Hieruit volgl. dat bet voldocndc is de belrekkelijke intensiteit

(b. v. volgens den meridiaan en volgens den parallel) en op de

>» p ting(«n de brrekening of erne eetivmidige graphische constructie

"Men zou eene grootere nauwkeurigheid kiinnen verkrijgen .

zonder correct ies op de wanrnemingeii le moeten toepassen

,

'"'lien men de (wee elemenlen door middcl van twee ouderling

wwftiankelijke platenparen waarnam. DM is dan ook hetgeen
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»0p die wijze verkrijgt de studie der aardstroon

groote eenvoudigheid en helderbeid en kunnen de • »j » versel

lende plaatsen verrirble melin^eii irem;ikkejijk met elk;

vergeleken en verbonden worden.

»De volgende label toont de maandelijksche , drieniaandelijksi

en j.iailijksrlic geiniddeiden van de riehfing en de intensiteit a;

zooals die le Yelletri gedurende de jaren 1880 en 81 z

waargenonien , het jaar van Maarl, tot Februari genornen.

„Gentlddelde berekende i vaardcii. die de riehting en

de volstrekte uteriUe van den aardstroom tv Yrllctn

lii-pal nSCdUrende 1880—§1

Hoek Vol- Hoek Vol-

1380 strekte 18§1. met den strekte

parallel. sterkte. parallel. sterkte.

Maarl 53°. 44' 49°.8 Maart 28°. 29' 58°.0

April 52. 11 54.5 April 27. 51 65.2

Mei 62.4 iMei 26. 59 65.5

50 23 26. 5 66.4

Juli

29. 41 67.6

lull 24. 42

25. 4

66.7

Augustus... 66.0

September . 29. 44 68.5 September . 21. 50 64.0

October 29. 55 58.9 October 19. 55 62.<>

.November.. 7)9. 28 52.6 November . 19. 42 65.*
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Het uitvnei'ige rapporl van doze en andere resnltatcn koml

rraeerderen, en daarbij .-,!!,. mngrlijke voorzorgen ie nemen.

it alleen wat de kens van den Imdein. niaar ook wat de

Wij liebben meermalen gesproken over den invloed van hel

i den bodeni circuleerciid water op de endogene werkzaam-

Voor

peiUeranderingen . die van de jaargettjden afhankelijk

ivean van lie! water in den Imdcin van den barometer-

nkelijk is. en zeer dikwijU in verband slaat met

n seisinischen toestand van den bodem. De Heer Grabi

n Tri

en bet

bekkens v

sell's wezenlijke getijen in soinmige r

„ ,U,„.r!„ko,. pnll,,b,s (-b,kkingb,e
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honderd vijftig geheele slingeringen geteld. De schudding begon

zwak, nam spoedig toe tot een maximum, ging toen onregelmatig

op en neer en stierf zeer gelijkmatig weg. De grootste uilwijking

bedroeg nog geen derde millimeter. Zoowel de amplitude als de

periode der opvolgende golvingen was verre van gelijk. Omtrent

de grootste snelheid en de grootste versnelling werd echter ten

ruwste eene voorstelling verkregen, door de in'onlstc iiilwijkiiiu

als eene enkele geluidstrilling te beschouwen met eene periode

van 0,6 seconde. Dit gaf 1,6 raM. voor de grootste snelheid

en 16,4 mM. per seconde voor de grootste vei'snelling. waaruit

volgt, dat elk met de aarde vast verbi. mini licb;i;im eene horizon-

tale kracht te weerstaan had , nagenoeg gelijk aan -^- van zijn

eigen gewicht.

Bij drie van de vijf aardbevingen bleefde grootste uiiwijkinu

beneden 0,2 mM. Bij alien waren vele trillingen onderling

ongelijk , maar bij geen enkele kwam er eene voor, die overwegend

grooter was dan de overigen. Latere waarnemingen hebben aan-

getoond, dat deze eerste diagrammen bet beeld opleverden van

een zeer groot gedeelte der aardbevingen , die in de vlakte van

Yedtlo zoo veelvuldig voorkomen. Aardbevingen als deze doen

aan gebouwen geene schade, maar zijn toch sterk genoeg om

zich kenbaar en voelbaar te maken door schudding en kraking

van huizen en zelfs bij nacht door het wakker schudden van

slapenden. Lampen en andere opgehangen voorwerpen worden

er veelal door in beweging gebracbt , zoowel door de aanhondelm-

beid der schudding, als om rcden dat de opvolgende slinge-

ringen van den grond nagenoeg regelmalig en van gelijlte

periode als die van bet opgehangen voorw erp zijn . De schudding

duurt zelden korter dan 1, maar somtijds ook 10 minuten.

In sommige gevallen echter is de amplitude der setawHHtig

belangrijk grooter: somtijds bereikt zij 8 en zelfs 7 mM.

Met eene dergelijke uitwijking en met de gewone menigviiblig-

heid der golvingen verkrijgt zoodanige aa rdbeving min of mcer

een vernielend karakter: muren verkrijgen scheuren , schoor-

steeneu worden omgeworpen, enz.
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Volgens degedane waarnemingen knnnen aardbevingen in de

alluviale vlakle van Tokio reeds verontruslend en zeer srliadelijk

ZLjii , wannoer de horizonlale beweging nog geen enkclen cM.

hedraagl.

Bij de aardbevingen le Ycihi<>\* de verlieale beweging gewoon-

lijk geringer dan de horizontalc en maakt zij in den regel een zeer

nnbelangrijk deel van de onrnst uit.

Veelal is de beweging eene in horizonlale richting zeer ver-

anderlijke, zoodat lie! diagram, ook wanneer hel nit I wee

ilzniidi'rlijkc diagrammed . als eoniponenlen , word I samengesteld,

den vorm van een strik of knoop vertoont.

Uit de verkregen diagrammen blijkl gewoonlijk, dat de be-

weging in den aanvang nil snelle Irillingen met eene korte periode

en geringe amplitude beslaal , die onmiddeliijk wonlen opgevolgd

door langere minder menigvnldige sclmddingen. Somtijds gelijken

de eersle op eene kabbeliug van kleine golvingen , overdekt door

grootere. Maar in alle gevallen , waarin de korte golvingen merk-

baar zLjn , sterven deze spoedig nit en bestaat bet laatste gedeelte

•I'' aardbeving alleen nil golven van lange periode . Diagram-

men van deze soort geven den indruk alsof de beweging is

begonnen mel eene reeks normaalgolvingen (dat zijn golvingen

N «i*i saniendrnkking en nitrekking) , die de snelle trilling

tremori leweeglirengeu , gevolgd dnnr eene reeks dvvarsgolvingen

«b z. golvingen \an wringing) en dat deze dwarsgolving de

voorname beweging van de aardbeving is.

In werkelijkheid is hel zeer moeilijk om de snelle verande-

nngen der phase van de twee eomponenten , of m. a. w. be!

kromlijnige karakler, dat de beweging van bijna alle, zoo uiel

van alle, aardbevingen kenmcrkl, anders te verklaren , dan

door de onderstelling, dat de voorriainc beweging nit dvvars-

golvingen bestaat, gelegen in een vlak, dat slechls weinig belling

ten opzirhle, van den horizon heeft : deze onderstelling wordl
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gevallen een zeer onjuist woord voor hetgeen eene nslalisclic

seismograaf van de ware beweging le zieu geeft.

Eene enkele ohservatie steil ons in staal den aard der bewe-

ging van den bodeni nnuwkenrig genoeg te leeren kennen;

maar dit leert ons nog niets omtretat de snelheid en de richting

van voortplaiiting ,— bijzonderhedeh , die alleen bekend kunnen

worden door YfTmiiiidc ui-HjKfijdiVo waarnnmnut'ii op \ersrhil-

lende stations, die over een tamelijk groot gebied. onderlinii

telegrapbiscb verbonden , verspreid zijn. Wanneer tnrli gedn-

rende het verloop eener aardbeving al de met denzelfden spofcd

wentelende (ii;urainsthij\<n Li<'!ijkli|iii-c lijilmerkcii ontvangen,

zoo zal het mogelijk zijn, om nit de tijdstippen van registratic

het verschil in tijd te leeren kennen van de aankomst eener zrlfile

phase van eene zelfde golf op de verschillende stations. Als

dit bekend is en de stations talrijk genoeg zijn, dan zal

de snelheid en de richting van voortplaiiting en zelfshel punl van

oorsprong der beroering gemakkelijk genoeg, met meer of minder

nanwkeurigheid , te vinden zijn. ,\laar • 1 i 1 alles hangl er van al
.
ot

men werkelijk in staat zal zijn om op de diagraminen der ver-

schillende stations iiicl volk.MiK'n zckt-i-licid ivnc zcUiic go!\ ing t'
1

herkennen. Vooral met hot oog op <l
.

>n kromlijnigen aard der be-

weging schijnt het gewaagd, om zonder geslaagde proeven te

verklaren, dat zoodanig resnltaat ooit verkregen zal worden.

Tot zooverre de beschouwingen van professor Ewlng.

Het belangrijke verschil tnsschen de inzichfen van de Rossi

en Ewing, waarop ik de aandacht wensch te vestigen . is dat

omtrent inrichting en lengte der slingers van de seismometrische

instrumenten. Terwijl de Rossi voorsehrijft , dat voor de gevoelig-

heid van het instrument gevorderd wordt, dat de sltagert^

van het instrument zoo na mogelijk overeenkomt met dien der

aardbevingsgolven en derhalve van eene reeks van instrumenten

met verschillende slingerlengten moet worden gebruik gemaakt

om alle golvingen te kunnen waarnemen , is Ewing van oordeel

,

dat de tijd van schommeling van den slinger voor aHe getflrffe*1
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bekmgrijk grooter inoet zijn dan de periode van de aardbevings-

golviugen.

Ten einde het bezwaar tc ontgaan , dat aan het gebruik van

/.« ec iiingc sliugers verbonden is, maakl hij zijne slingers asta-

tiscb, en door die onversehilligheid voor de aanlrekkingskracht

dei- aarde zoo groot te uiakeu als de praelijk slechts eenigszins

toelaal . inaakl hij leilelijk gebruik van slithers, die met die

van luiilciignwuiii'. l.MigU- gelijk staan.

Onzes inziens plaatst zicb prof. Ewmc op bet juiste stand-

punt. Hetgeen toch met het gebruik van den slinger beoogd

wordt, is bet verkrijgen van een onbewegelijk punt ten opzichte

vau alle andere puulen , die met den schuddenden aardbodem vast

u'rlnoiden zijn.

Zal hieraan voldaan worden , dan moet juist gezorgd vvorden

dat »'i- geene samenlrefting kan plaats bebben tusscben de perioden

der aardbeving en die der slingerschommeling. Immers, zooals

door Ewing terecbl is opgemerkt, alsdan hoopen zich de im-

pulses, die aau den slinger worden medegedeeld , daarin op,

en worden zelfs door aardgolvingen voor korte perioden en

fringe amplitude aan opgeliangen voorwerpen, inits de reeks

impulses gronl genoeg zij , belangrijke slmgvringen medegedeeld.

Het vaste punt, dat verlangd werd, wordt dus in geval van

synchronism© dier beide soorten van golvingen niet behouden.

Nog wensch ik als een nader argument voor bet vertrouwen

,

dat ik in 'twerk van prof. Ewing stel, uit Nature 1884,

6 November, een gedeelte te vertalen uit zijn brief, voorkomende

onder de rubriek » Letters to the cditm."

Dit gedeelte, tot opschrift dragende » Earthquake Measurement" ,

» van den volgenden inhoud:

"In een artikel over aardhevingen in bet laatste nommer van

Xalurr. p. 608) maakt Dr. H. J. Johnston Lavis bemerkingen

°p de door mij gepubliceerde diagrammen van aardbevingen , en

verklaarl hij , op grond dat zij te ingewikkeld zijn, de vlakte

van Yedilo niet gesebikt voor aardbevingswaarnemingen.
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»Dit mi schijnt mij eene zeer vreemde wijze te zijn , oin het

onderwerp te behandelen. Wij kunnen alleen daar aardbevingen

meter) , waar zij voorkomen en ik veronderstel , dat de eerste

voorwaarde bij bet kiezen van een observatie-post is, dat men

er eene menigte aardbevingen aantreft.

»Aan dit vereisrhle mi heanl.wonrdl do vlakte van Yeddo in

booge mate; en zoo ook de onrust, die er in den bodem

heerscht, van een veel ingewikkelder karakter moge zijn dan

onze vooropgestelde kennis omtrenl aardbevingen mis i nor lit

doen verwachten, zoo is de schuld daarvan zeker niet te vvijten

aan de vlakte van Yeddo.

»Ik stem volkomen toe, dat de uitkomsten der waarnemin-

gen in een rotsachtig terrein zullen versrbillen van die, welke ik

in eene alluviale vlakte verkregen beb, maar de inslnimeiileti

en de gevolgde methode, die in bet eene geval doelmatig zim

bevonden , zijn van gelijko Incpa^iim <m bet andere geval. De

seismometers . die in .////«/« gnlinid bebben . zullen met denzelfden

gfaad van nauvvkeurigheid gescbikl zijn voor aardbevingen van

uvereenkomstige vermehngskracht elders, welke ook de geaard-

heid van den bodem moge zijn. De meeste der reeds gebruikte

typen vereischenj niets meer dan eene wijziging in den maatstaf

geweldige beroeringen, als de aardbeving \an Ischia . waarnaar

de correspondent verwijst.

-Sprekende over het gebrnik van den gewonen slinger als

seismometer, zegl Dr. Johnston Lavis, dat men met den korten

slinger aardbevingen van korte periode kan meten en dat het

gebruik van een langen slinger noodig is voor langzame bewe-

gingen van den bodem. Nagenoeg het omgekeerde is juist.

»Een korte slinger verkrijgt door bodembewegingen met korte

periode een zwaai , die niet onderscheiden kan worden van de

bevvrgingen . die wij wensehen te meten, en waarvan bel

be.lrag albangt van het. loevallig sainentreffen van de periode

ardgolvingen te regis treeren

,
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de ophooping der impulsies is. De lange slinger is zoowel

geschikt voor de meting van slingeringen met korte als met

lange perioden; voor het laatste geval bezit hij boven den

korten slinger het voordeel van meerdere gevoeligheid.

»De constructie van den seismograaf is een vraagstuk der

toegepaste dynainica , waarvoor in de laatste jaren verschillende

bevredigende oplossingen zijn gevonden. Aan instrumenten , die

geschikt zijn 0111 elke aardhevingsbewegiiig in eene absolute

maat en met redelijke nauwkeurigheid kenbaar te maken,

bestaat tegenwoordig geen gebrek; en het zou jammer zijn,

wanneer lmnne toepassing in vvijder kring vertraagd werd

door de publicatie, op de auloriteit van Dr. Johnston Lavis,

van opmerkingen , die — het zij onbewimpeld gezegd — buiten

het gebied liggen der practische seismologie
"

Op grond van de kennis, ontleend aan de hier behandelde

geschriften van erkende seismologen , heb ik dan nok aan het

Besluur der Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in over-

weging gegeven, om voor de keus der voor Nederl. Indie

geschikte waarnemingsinstrumenlen bij Prof. Evving te rade

te gaan.

Batavu, Februari 1885.



BIJDRAGE TOT BE KEMIS DER AVIFAUNA

VAN DEN BERG SALAK

DOOR

A. «- VORDERMAN.

Toen ik in October 1882 tot herstel van gezondheid eene

maand doorhrarhl op den Passu- I'atjai in een kleinen koflfieldSti

langs eene der oostelijke hellingen van den Salak, maakte ik

mij dien tijd ten nutte door een onderzoek in te slellen naar

de avifauna van dien berg.

In dal onderzoek vverd ik krachldadig ondersteuud door de

mij vergezellende heeren W. en J. Storte.nbeker benevens den

heer H. Goldman. Bovendien stond mij een inlandsehe jager tevens

preparateur ten dienste. Een jaar later jaagde de Heer Goldman

nog eenige wekeu te Passir Patjar l.'i-wijl ik oulangs nog eenige

vogels onlving, die de Heer C. J. Almerood te Singkoer tusscben

den Perbaktie en den Salak gesehoten had.

Omtrenl de lopographit* der d«»«ir ons gerxplort-erde streekdeel

ik bet volgende mede.

Zij beslaal eenige oostelijke en zuid-oostelijke bergribben

van den Salak en slrekt zich nit van de Tjitjoeroegscbe boog-

vlakte (dus gemiddeld 1500 voet boven de zee) tot aan den top

,

die eene hoogle van 6760 voet bereikt.

De hoogste zonen werden slechts enkele inaleri door de leden

van bet gezelschap afgejaagd , inaar dan ook overtrof de uitkomst

de verwachtingen. Dit had o. a. plaats op den 10 October,

toen bovengenoerade heeren, vergezeld van de noodige gidsen

en koelies een tocht liadden gemaakt naar] den top. Bij die
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gelegenheid brachten zij mede de zeldzamejavaansehe woudsnip

Scolopax saturate , die slechts door twee exemplaren in het Leidsch

museum vertegenwoordigdis; benevens I'saUriaexilis . Aethopyga

eximia, Garrulax rufifrons en een aanlal fraaie rosekleurige

jufferduiven PtilopUs porphyrcits.

De oostelijke hellingen van den Salak grenzen aan de weste-

lijke van den Gede. Beide bergen zijn, zooals bekend is,

vulkanische kegels. Eene der bergribben (Passib , Soetid.)

van den Salak gaat bij het grensdorp Benda op ± 1600 voet

boven de zee geleidelijk over in eene der tegenovergestelde ribben

van den Gede en zoo vormeu beide een waterscheidenden

bergzadel, die tevens de grens aangeeft tussehen de residentien

Rata via en de Preanger.

Benoorden die bergrib, welke Passir-Patjav beet , ontspringen

neventakjes van de Tjidanie: bezuiden, dus op Preanger-

gebied, treft men de Tjitjati en Tjiboenloe aan.

De hoogst gelegen dessa op den Pass ir- Patjar heet Doeren Gede.

Een pilaar van de trigonometrisebe opname, daar ter plaatse

opgerichl, vvijst op eene hoogte van 749 meters. Mengenietvan

daar een prcu'lilig gi^zirhi op tlen tegenoverliggenden Gede en de

Tjiljoeroegsehe vlakte, alwaar met het bloote oog de theetuinen

van Trudfoe-n/or (luiilclijk le observeeren zijn: tciwijl in weste-

lijke richting zieh naast den Salak de Perbaktim Endoet verheffen.

De bergribben , die in zuidelijke richting naast den Passir Patjar

worden aangetrolfen , heeten Passir Tjiboenloe en Passir Tangkil

Het is op het hoogste gedeelte van deze laatste , ook wel Passir

Tendjolaja genoemd . dat volgens overleveringen der inlan-

ders ter hoogte van ongeveer 5000 voet , de heer Diaru de

eerste theetuinen op Java aanlegde. Thans bestaal daar ter

plaatse geen spoor meer van die cultuur, maar zijn er eeuige

Gouvernements-koffietuinen in de plaats gekomen.

Waar het terrein er zich toe eigende , heeft de Soendaneesche

bevolking nabij hare kampongs , tussehen de bergribben in,

terrasgewijze sawahs aangelegd, en werden de aangrenzende

hoogten met bergrijst , katjang tanah of suikerriet beplant

.
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Het suikerriet groeit hier ter hoogle van 2000 voet zeer welig

.

mnai heeft ongeveer 14 maanden noodig, voor hel don vollen

wasdom bereikt. Hel product der riettuinen wordt soms

verkocht aan de benedenliggende suikerfabriek Srogol, of wel

op de plaals, waar het groeit, op hoogsl prhnilieve wijze verma-

len en hel sap lol inlandsche suikerkoekjes vervverkt.

Tot op eene hoogle van 7)000 voet zijn de hHliniien van

den Salak op de plaals. die door ons onderzocht werd , bebouwd

en heeft de cultuur reeds eeti grool deel vamieti bainboegordel

verdrongen: daarlioven is alles lol aan dm lop inel oorspron-

kelijk bdseh dicht begroeid.

De reusachtige rasamalaboomen , die daar aan de woudgrens

vroeger veelvuldig voorkwainen , worden langzamerhand > lia n-

scher sedert het (iouvernenient die bosschen tot houtaankap

exploiteerl

.

Zollinger beschreef in het l'deel van het Naluur- en Genees-

kundig archief voor Ned . Indie een toeht naar den Salak ,
die

zich lot de noordelijke en weslelijke gedeelten bepaalde. Hij

noemt daar, op grond van de ter plaatse opgedane ondervi riding •

de zone, die boven de 5000 voet begint, de streek der wales \all*'ii

Deze benaming voor die streek is ook toepasselijk op het door

ons geexploreerde terrein , want de Tjitjati , die tusschen Passir

Patjar en Passir Tangkil loopt, vormt daar eene serie van

watervallen, de eene al schooner dan de andere. Het bezoeken

van de lagere gedeelten van het Urwald wordt eenigszins

vergeniakkelijki door de paden, die de bouthakketfi en rottan-

zoekers daar gemaakt hebben.

Tijdens ons verblijl' stond er langs de grens der residentien

Preanger en Batavia tusschen den Salak en den Gede een

stevige baniboezen pagger (de veepestpagger) , die wel hewaakt

werd , en waardoor niet alleen het vervoer van vee , inaar ook alle

.omnmnicatie belet was Enkel by Benda bestonden er twee

openingeu in dien pagger : eene voor den grooten militairen weg,

de andere voor de sponrweglijn Uiiilenzorg-Soekaboemi.

er over het terrein gezegd
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is. dan vinden wij eene naar het oosten en zuid-oosten afhel-

lende bebouvvde streek , die tot op 1600 voet boven den zeespiegel

daalt en waarvan de hoogste grens ligt op 5000 voet. Indie

bebouwde streek liggen lussrhen sawnhs, koffie- en riettuinen

"i legnlans de kampongs onder geboomle verscbolen , terwijl

enkele vroeger bebouvvde, maar thans veiiaten plekken in alang-

alang- nf glagahwildernis zijn vervormd. Boven die culluur-

streek begin t met eene vrij scherpe grens het oorspronkelijke

boscb, dal rich tot aan den top van den Salak uitstrekt.

Van de zoogdieren, die daar in wilden staat voorkomen,

noein ik in de nrste plants de Wilde varkens, bier evenals

overal elders eene plaag voor den landbonw. Wanneer zij in riet-

tuinen gesrholen zijn . is aan linn vleesch eon zoete suiaak niet le

ontkennen. Ook tijgers koiuen er voor. Zoo maakte Ujdensons

verblijf een tijger te Doeren Gede nachtelijke rooftoehtjes.

In bijzonder -funic hoeveolheid worden boven Doeren iie<l<

in den bosehrand en de ravijnen wilde bonden , wljaij. Canis

rutilans, aangetroffeu. Zij scbrooniden zelfs niet op klaarlich-

ten dag te Doeren Gei/e de geiliMi der knniponghewoners te

attaqueeren.

Het is geene zeldzaainbeid tegen de bergbellingen holen

v;ni slekelvnrkrns II)/sfri.r juniuiea le vinden. Ik woonde

eens eene vermakelijke jacht op een dergelijk dier bij. Door

inlanders in het nauw gebracht , was het in zijn hoi gevlucht

,

dat in de bruinachtige klei tegen een steilen heuvelwand was

aangelegd. Eensdeels door het weggraven van een gedeelte der

omringende aarde, en anderdejls door het inblazen van rook

>n bet hoi werd het dier gedwongen zich weder naar buiten

te wagen. Daar gekomen maakte het vertoornde beest zich onge-

ii'-okliiuir door het oprichten der slekels. De practise!)*- Soi'iida-

ueezen hadden echter daarop gerekend , want een hunner sloeg

het met een voor dal doel medegebrachten pisangslain , met het

gevolg, dat de opgerichte pennen diep in den zachten stam dron-

gen en het stekelvarken dus opgeprikt onder luid gejubel een

gemakkelijke buit werd.
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van uil Ceilon le Batavia iugevoerd werd, heel'i /.tju irriiiiji'tet

de oostelijke hellingen van deu Salak uitgebreid.

Kleine roofdieren, zooals tijgerkatten , loewaks . ranggnrangans

,

moesangs en civetkatten schuilen in buitengewoon groot aantal

in de bebouwde slreek.

Andere zoogdieren, die de aandaehl trekkcn . zijn de S.imlt's.

<-'i> mitratu* . grnule si.mkapen . die in lie! l.'nrahl

Hun vleesch smaakt uitnnmlend.

Nog verdienl wntieldiii.; lie! voorkomen van den hei uditen

Segoeng, Mi/daus mcliccji* . ecu ki«-inr -.1 im\i1;:> . siis'l grooter dan

1V2 voet, die zicli me! aar.iwormen voedt. Toon wij kort voor

onzen terugtochl eenige dagen in een verialen buis le iialoedrn

(loorbrachten , niochtcn wij bel ondei vinden . dal de verhalen , die

Horsfield in us /'«!,.:.„;,
;

• j;, M 'arehcs doet omlrenl deu onaange-

naraen reuk, dien dil diet* u'l'-pividen ka>i . uiel overdrcven zijn.

Wij zaten juist aau bet middagmaal . loen eenigen van bel gezel-

schap hunne altentie wijddon aan een p!r.!sc!m r
epkomrnden

slank . die he! midden hieM lussehen rene Inch! van djengkol en

pete. Naluurlijk gal' dil er aanleiding loe . dal onzeii inlaiidsciieu

hedienden lift gebniik van die locspijzen verwelen werd , betgeen

ds beantwoord werd door een eed daaraan ten

eenemale onsclmldig le zijn. De stank werd echler hue laiiger

hoe intenser en ging over in een reuk van rotlend knnllook.

verniengd met eene Inebt van zieke bonden. Hij Meek met

deu wind van buiten aangevoerd to worden en moesl volgens

de inlanders afkoinslig zijn van een Segoeng, Het was

ten laatste niet meer uit te bouden : 'tis niet le verwonderen,

dat vrouwen er flauw van vailen. Toen die stank «>[» het

bevigsi was, moeslcn wij op onze slaapplaatsen me! den neus

in de kussens gaan liggen. Na lien minuten nam hij af en

drie kwartier later kwamen eenige inlanders ons bet dier

brengen, dat een bnuner op een half uur afstands met een

stokslag gedood bad.



Opnterkelijk genoeg was do hn lit van hot gedoode dier,

lioewe! mi jnisl niol aangenaain. loch geheel anders dan de

stank, die ons zoo vrceselijk had aangedaan.

Wat no holrci't do avifauna dor geenlliveerde streek , zoo is

het inij opgevaiion, dal or wel vorsrhil beslaat, tnssehen deze en

die tier Bataviasche kampongs en lumen . maar dat di( verschil niet

zoor -root is. Hkhnstki.n gaf door yajne znologisohe hijdragen over

ja\asoho Mitels I evens eon overziohl van do voxels, «lie in de

oinslrokcn van Gadok (een terrein, dat overeenkonit met het

laagste gedeelte van het door ons geexploreerde) voorkomen.

Hoewel verro van voMedi-r. zijn looli de incest voorkomende

daarin opgenomen.

Daarentegen verschilt de avifauna van het oorspronkolijkr

bergwond ten eeneraaie van die , vvelke hekend is van de restart ten

vim oorspronkelijke kiislhnssohen nabij Rafavia, zooals het

hoscli hij Vapauym en dal van Tjinylmranq. Men overschatte

'''"lilor niol dozo ohsonatio. .jaar or liissolien de laatstgenoemdo

roslanten van hosschen i^n do ondersle grens van hot oorspronke-

lijke woud van den Salak eene langzaam oprijzende alluviale

vlakte en een heiivelland liggen van :>0 paal hemelsbreedte, wat

''one landstroi'k vorinl , die seder! overonde lijden onlwoud

''" in oniliuir is gebracht . waardoor de liosrhvogels, die de

•lidnjlieid van nieiisehen solinwen, /ion teruggelrokken hebben.

Hierdoor is A-^ grens dor verspreiding in perpendirnlaire riYhtiny

van de soorten dor ei-enlijke bnsrhvogels onmosfehjk in het

Balaviasoho le slellen.

Een heter overziohl to dien opziehte zot.de voor West-Java

verkregen knniien worden . wanneer de uitgestrekte oor-

^pronki'lijk.' hossohen dor Krawangsche laaglanden grondig

onderzocht werden . daar o. a. *W si rook . die van dm top van den

ttoekit Toenggool op rniin GOOD voel naar heneden afdaalt , tot aan



310

de welwillendheid gehad lieeft oui eenige soorten, tot wier

determinant' int.; de hiilpmiddelen onllirakeu , le diagnosliseeren;

welke arbeid , na zijn vertrek naar Australia, door den Gustos

bij het K. K. Zoologisch Museum te Weenen , den ook op Java

gunstig bekenden Professor A. von Pelzeln voortgezet werd.

1. KETUPA JAVAENSIS, (SCHLEG)

Soendaneesch: Hlengkiek

Beschreven onder het synoniem Kelupn javaucnsis.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie Deel XLIII

pag. 89.

Galoedra.

2. SCOPS LEMPIJI ,
(HORSF).

Zie Nat. Tijds. N. I. Dl. XLI1. pag. 192.

Passir Patjar.

Bovenvermelde soort is de eenige ruigpoot-arend uit den

Indischen archipel.

Volgens Schlegel werd zij aangetrotfen op Celebes , Ternate

,

het vaste land van Indie tot Malakka , zeer menigvuldig in de

Lampongs op Sumatra en zelden op Java.

Mijn jager bracht mij op 20 September j. 1. een mannelijk

individu in overgangskleed , dat op eene hoogte van 5500 voet

boven de kali-kloof van de Tjitjati in het oorspronkelijk bosch

geschoten was.

De vogel heeft in volkomen vederkleed effen zwarle vederen

en een achttal grijsachtige met zwart gemarmerde dwarsban-

den over de slaartvederen.

In Sciileoel's .Vogels van Nederlandsch Indie" (Valkvogels)

komen op plaat ."> sub I en 2 twee goed gelukle teekeningeu

van dezeu arend voor en wel in volkomen en in jeugdig kleed.



De mij gebrachle a reml was nangesehoten, doordat een der

vleugelbeenderen geraakt was, en lag ieder, die hemnaderde,

met open bek aan te staren , waarbij de vederen van den kop

,

hoewcl niet verlengd, lot eene kuif werden opgezet.

Deze vederen loopen puntig uil , zijn donker vanDijekbrnin

gekleurd en bezitten witacbtige uiteinden. De wangen en

keel zijn isabellageel ; de kinvederen eveneens . doch mel zwarte

schaften. De vederen van den nek, de zijden van den hals

en van den krop zijn isabellageel mel smalle zwarte seliaehl-

strepen en breede bruinzwarte boorden. Die van de borst,

den buik . de flanken en schenen okergeel met zwartachtige

schachtstreepjes en dilo vlekjes, de laatste vooral zichtbaar

bij de achlerbuik- en flankvederen. De onderste staarldek-

vederen zijn als de buikvederen gekleurd: echter bezitten

sommige 2wartgetinte breede dwarsbanden aan de buiten-

vlag. De tarsi zijn tot aan bet voetgewricht bevederd; de

vedertjes zijn daar kort en harig , terwijl zicb enkele zwarte over-

langsche schaftstreepjes vertoonen. De okselvederen en kleine

Manenate vleugeldekvederen komen in kleur overeen met die

van den buik; de grootere zijn echter zwartachtig met witte

dwarsbanden.

Geheel hiervan verschillend docn zicb de bovenste bekleed-

De vederen van den mantel en de scbouders , de buitenste

kleine vleugeldekvederen en de slagpennen der o° orde zijn

rosachtig-zwart mel witte vlekjes aan bare uiteinden. Die

van den rug en de sluit zijn lichter gekleurd en hebben breede

okergele uiteinden, terwijl de bovenste staartdekvederen we-

der eene andere teekening vertoonen. Zij zijn namelijk sepia-

kleripig, bezitten ook witte uiteinden en breede, witte dwars-

banden over bare buitenvlag.

De eerste zes slagpennen zijn voor een deel barer vlaggen

'"gesneden en versmald: de eerste en tweede alleen duidelijk

aan de binnenvlag ; de drie volgende zoowel aan binnen- als

Itinunvl.ig en je zesde alleen merkbaar aan de buitenvlag.



De 5dfi slagpen is de langste. De staart is nog al lang en

eindigt rechl : zijne pennen loopen in witachtige eindzoomen

Zoowel de slag- als staartpennen zijn zwart gekleurd en

vertoonen daarbij donkergrijze dwarsbanden , waarvan het mid-

delste slel slaartpennen er alieen 8 bezit over dr gansche brewltr

van de veder. Voor de buitenvlaggen der overige pennen zijn zij

naiiwt'lijks geprononceerd : voor de binnenvlaggen daarentegen

sterker , zoodat er zelfs bij de bnitenste paren vvilte spikkels hij-

komen. Uitgezonderd tie witte uiteinden , zijn de slagpennen

der V en 2 e orde evenals de zijdelingsche slnurpennen geteekend.

De bek is loodkleurig en gaat bij de punt in zwart over.

De washuid en basis der onderkaak , zoomede de mondhoeken

zijn geel. Het spaarzaam behaarde gedeelle voor bet oog en

de naakte wenkbrauwboog zijn loodblauw. Iris: vanDijck-

De pooten k.'iimerken zi<li door bijzonder lange, weinig ge-

krorade scherpe nagels. De laatste zijn van onderen vlak en

bezitten daar scherpe randen. De builenloon en nagel zijn

buitengewoon klein. De kleur der toonen, die van boven geschubd

zijn, is flauwgeel; die der nagels zwart.

De maag hield in reslanten van eene ral.

Totale lengte 0.660 M.

waarvan de staart 0.315 *

Het uiteinde der samengevoegde vleugelpunten

reiki juist tot aan bet uiteinde van den staart.

Vlncht 1.620 -

Vleugellengte 0.560

Lengte van den bek 0.049 »

Culmen rostri 0.041 >•

Afstand tusschen de punt van den bek en het

begin der washuid 0.030 -

Hoogte bij het begin der washuid . . 0.019

Wijdte van den bek 0.041 •

Tarsus 0.085 •



Lengte van den hinnentoon .... 0.044 M.

Idem met nagel 0.081 *

litem met nagel 0.073 »

Lengte van den buitentoon 0.051 »

e van den arhtertoon 0.035

mel nagel 0.071

ASTUR TR1VIRGATUS, TEMM-; 9

Den 26en September werd mij een vnmwelijk exemplaar in

overgangskleed gebrachl , dat gesclioten was liovcn Tjihoenloe

d 0. helling van den Salak).

Alle bovendtvien zijn grijsarhtig-sepiakleiirig: de bovenkop

donkersepia, de mantelvederen mel rnsaditige en de bnvenste

staartdekvederen met wille harige boordsels.

De arhterlioolilsvedeivn zijn lol eene pnnlige kuil verlengd .

Wangen en zijden van den hals rnsarhlig-sepia met donkeiv

De grondkleur van alle onderdeelen is wit. In liet midden

fan den hals en langs de mondhoeken komen enkele zwarte

vederen voor, die als vlekken zich benedenwaarls voortzetten.

De krop-en borstvederen vertoonen sepiaklenrige groote droppel-

vlekken
, die mel rnsarhlig-wil mngiensd zijn. De vlekken

°P de flankvederen zijn veel grooter: zij worden daar leven>

breeder en hare kleur gaat daar geleidelijk in vaiiDijrkbruiii

°ver. Op den buik nemen de vlekken den vorm aan van

sepiaklenrige dwarsbanden-

De onderste staartdekvederen zijn verlengd en eindigen harig:

™kele hezitlen eene flanw-sepiakleiirige dwarsvlek.

De tarsi zijn nabij hel hielgewrieht bevederd. De vederen
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vlekken aan de uiteinden. De kleine flauw-bisterkleurig met

rosaehtig-vvitle zoompjes.

De slag- en slaarlpeimen bezitlen dezelfde groudkleur a Is de

/.iiovcnv zij nii't tlnur dr Iniilensle dfkvederen verbnrgen zijn.

\'u-v donkere tl \v;irsl»;i mh'ii up le nu'rken : mji dm slaarl eveneens.

De ondervlakte van <lil laalsle deel is edtler giijsachtig . terwijl

de binnenvlakle der vleugvls zich wil vnnrdoel , nmdat de binnen-

vlaggen der slagpennen aan harea rand die kleur verloonftn.

Bovei.dien zijn |
I / I inenvlakle vijl evemvijdige rijen

donkere drielmekiue vlekken waar le nen.en , welke corrt*

pondeeren niel de donkere dwarsbanden van bmlen.

I'.ek donkerblaiiw-zwarl. Wasliuid ginengeel. Ooglidraiiden

rMi mnndbiieken rili'.n-imt'i'l. Wenkbl au\\ lion- rhroinaaln'roeii.

I'oolen gondgeel: nagels zwart.

De maag was ledig.

Totale lengte 0.390 M

waarvan de staart 0.166 »

Afsland tnssrben hel niteinde der samengevoegde

vlengelpunlen en dat van den staart . O.090 *

Vluchl 0.660 »

Vleugellengte 0.210 »

Lengte van den l.ek 0.027 •

begin der washnid 0.013
\

Hoogte van den bek bij liel begin der washuid. 0.013 »

Wijdte van den bek 0.025 •

Idem met nagel.

Aehler



5. ELANUS HYPOLEUCUS, ^GOULD)

Zie Nat. Tijdschr. N. F Dl. XLI pag. 218

Passir Patjar,

6. PELARGOPS1S LEUCOCEPHALA, (M.)

Zie Nat Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 42. onder Alcedo

tfiiroi;;, lutlti.

Pasawaham

7. SAUROPATIS GHLORIS

Tjiboentoe.

8 RHTTIDOCEROS OBSCURUS, (6M) 5

Uitgenomen Up, lials en slaarl is de gebeele vogel ellen-

zvvart bevederd met een weitii» unlwikkelden Maiiwgroenen

metaalgloed

.

De staartvederen zijn eflenvvit.

De zijden van hel voorhoofd en van het gelaat zijn met witte

\f ( |.'ii'ti Imlekl : .-uMi/nn de /ij. It'll en ill' vniii-vlakle van den lials,

naakte huid doorschemeren

Aebterhoofd en nek Iraai donker kastanjebruin, dal zieh nit

'"'l midden van .1.' kriiin naar vuren lot up hel vourlmofd iiitstrekt.

De voorste gruep der vedertjes, die de neusgaten bedekken,

's evoiifions dunkerbniin geklennl . De naakte huid om bet

°og is wijnrood en sterk gerimpeld : »le gruute oogharen zijn

zwai-l en de iris is in legenslelling me! die van Buceros lunalus

helder-roodbruin. De naakte huid, die bet achterdeel van

de onderkaak bedekl . en de naakte keelzak zijn rliromaatge*'!



de kleur van dezen !a aislen gaal naar arblereu niigenierkt in

olijfgroen over, dat van bet gee! ilmu' zwarlarbligc dwar>baitdcii

geseheiden is. I)e lick is bruinarlilii: aan de basis en overigens

wit: de randen der kaken zijii vooral in liel midden sterk gehafe-

keld. Op het aehterste gedeelte van den snavelrug vertootien zich 6

ltt'«Mia«'litigr V-vnrmige ringeu . die wil van kleur zijii . uitge-

zonderd de. jongsl gevonndr <d' nrblersle, die breeder en naar

achlereu bruin uekleurd is. Deze kleur hezit ook eene ritil-

vormige naakle pick liissrhen bet aeblersle uileimle \an tleu

snavelrug en liel begin der vnorlioot'dsvederen

.

Poolen en nagels zvvarl . Maaginhoud : vijgvruebten.

Totale lengle 1.040

Afstand tussebru lu-l uileinde der samengevoegde

fleugelpunlen en da! van slaart 0.190

Vluchl 1.560

Vleugellengte 0.470

Lengle der mondopening 0.226

Tarsus 0.065

Middeltoon 0.063

Idem met nagel 0.018

Arliterlonn 0.055

Idem met nagel 0.020

BOCEROS LUNATUS, (TEMM )

5500 voel hoogte.
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Het geheele vederkleed is zwarl . uilge/.m]dprd hel achlersle

^t'liccllc van den buik en tie sclirtini . die \ iiil-getdarhlig-wil

zijn. Ook tie bovensle slaarldekvederen zijn in haar uilerslr

gedeelle wit. l)e staartpennen zijn wit met geelachtige tint:

•en 10 cenlimeler bret'de dwarsband nabij het uiteinde is zwarl.

Maakte liuid oni het oog wijnrood. l)e oogleden bezillen

stevige zwarte oogharen.

Iris wit.

De groote bek is geelwit, Het achterste gedeelle van den

snavel en tie helm zijn oranjerood . dat naar arlilenm geleidtdijk

in dunkei'der rood overgaat. Het achlerste deel van den helm

en van de boven- en onderkaak is zwarl.

Poolen loodkleurig. Nagels wit.

Totale lengte van het opgezette dier. . 1.200 M.

Staarl 0.585 »

Vleugel 0.520 .

Lengte tier mondopening 0.250 »

Culmen rostri 0.281 »

Hoogte van de hnvnikaak zondcr dm helm. . 0.037 »

Idem met den helm 0.099 »

Hoogte der onderkaak aan de basis . . . 0.020 •

Idem in het midden 0.056 »

Lengte van den bovenrand van den helm. 0.162 •>

Tarsus 0.078 »

Mttdeltoon met uagel 0.088 .

Mtertoon met idem 0.085 .»

10 PALAEORNIS JAVANICUS, ONB-

Soe.m). Ekkek.

Zie Nat. Tijdsehr. N. I. Dl. XL11 pag. 198.

Binda.

11. LORICOLUS PUSILLOS, G- R GBAY.) 6 e» 9

Soiid. Ptfrlendiet.

Manuelijk individu. geschoten nabij Galoedra.
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Het geheele bleed is fraai heldergnwn , iets donkerdar van

boven , en van onderen , vooral naar achteren , met eene gele

tint bedeeld. Achterrug en stuit benevens de bovenste staart-

dekvederen ponceaurood.

Slagpennen en groote buitenste vleugeldekvederen zwartniet

grnsgrnene buitenvlag on aan den binnenkanl groenachtig-blauw.

Sia;ul|Miinen donkergroen ; van onderen als de binnenkant der

vleugels.

Eene okergele vlek aan den krop. De bek, waarvan de boven-

kaak zeer bewegelijk is, heeft evenals de pooten eene ot;m|t Uimh

Iris wit.

Maaginhoud : restanten van vruchten.

Totale lengle 0.119 M.

Staart 0.029 -

Afstand tusschen het uiteinde der toegevouvven

vleugelpunten en dat van den staart . . 0.005 »

Vleugellengle 0.079

Vlucht 0.245 >•

Lengte der mondopening 0.006 »

Culmen rostri 0.01 1

Hoogte van den bek aan de basis . 0.010 •

Mondwijdte 0.006

Tarsus 0.010 »

Middeltoon met nagel 0.014 •

Grootste achtertoon met id. .... 0.014 »

12. DENDROTTPES ANA LIS
,
(RMSFO

Soesd. Tjaladi.

Zie Nat. Tijdscbr. N. I. DL XLHpag 51 onder Picus atuUir

Passir Patjar.

13 YTN6IPICUS FDSCO ALBIDUS, (SALV)

Zie Nat. Tijdsehr. iN. I. Dl. XLI1 pag. 200 onder ?***

moluccensis.

Passir Patjar.



14 TIGA JAVANENSIS, UUN6H

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLH pag. 48 tfoder Tigd lrid<,clyla.

15 MEGALAIMA ARM1LLARIS, TEMM) &

Maunelijk imlividu . "rsrlmlni op 4000 vorl hooj^f <- in het hosrh

uabij de kalie Tjitjali (Z. 0. helling v. il. Salak op 21 Sepl.

Meniere zoompjes. Wangvedeirn van dezelide klrnr. doeh

zonder zoompjes. Eene streep bovrn . en rone onder hel

oog lichier groen. Van drzelide liehler groene kleur zijn all*"

otiderdeelen des voxels.

Voorhooid lot op hel midden van de kruiii glanzend oranje-

kleurig: evenzoo een smalle gordel, die dvvars over den krop

loopt. Van hel midden der kruin tot aan het achterhoofd zijn

He vederen hemelsblauw. Dil Idauw word I aan weerskan-

Ifii begrensd door eene overgangsklenr liissclien oranjr en

U'rorn
. ;ils voorlzelling van de oranjr voorlmofdsvrdrmi

r»'iigcls «»ji naaktr huid om dr ongen koolzwarl. Achter

»»» dr zijde van den nek vvoidt eene kleine oranjrklrurigr

\l»'k aangrlroll'rn . die in lirl vrrlrngdr van di'iniranjrklriiri^rn

ki'opgordrl ligi. dueh daarvan door renigr groene vedertjes

rharh-

geelgroen gebiesd. De bimieiirand <U>v slagprnnen is lirht-

?eelgrijs. dal hrl duidrlijksl waar Ir nemen is aan de

'"'""•nvliikle van den vleugel. Binnrnsle vleugeldekvederen :

Inndklrurig lri> donkrr-vanOijrk-
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bruin. Pooten loodkleurig met okergele tint. Nagels zwart.

Maaginhoiul : kleinr vrurlileu van eene ficussoorl.

Totale lengte 0.-209 M.

warvan de staart 0.064 »

Afstand lussehen liel uileinde tier samengevoegde

eugelpunten en dat van den staart . 0.056 »

Vlucht 0.535 >

Vleugellengte 0.095 »

Lengte van den bek 0.052 »

Culmen rostri 0.020 »

lloogte aan de basis 0.011 •

Wijdte van den bek 0.018 »

Tarsus 0.025 »

Middeltoon met nagel 0.025 »

Grootste acbtertoon met nagel. . , . 0.021 »

16. CHOTOREA CORVINA, (BEIHW) 9

Vrouwehjk individu, gesehoten op 21 Sept. in eeii ficusboom

boven de kali Tjitjati op 4000 voet hoogte {%. 0. belling

v. d. Salak).

Bovenste bekleedselen , imlnsirl .!.• \ leugeldekvederen , donker-

grasgroen, min of meer bang eindigend en met lichtere

zoompjes geteekend. Vedereu van den kop en nek donker-van-

Dijekbruiii ; alleen die van bet voorhoofd bezitten okergele

glimmende boorden en loopen puntiger uit; die van den nek

zijn met goudgele boordsels omzoomd. Wangen, kin en hals

sepiakleurig. Onderdeelen en flanken helder-papegaaigroen

;

daar waar dit aan bet bruin van den bals grenst, ontstaat

eene blauwe tint.

acbtige binnenranden. Binnenvlakle van de vleugels gi"ij s:

de ilekvt'tlcren altbiar /ijn Itniinarlil vj, inH -raN-roene lint.
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van nnderen groenachtig-blauw. De slevige bek is /.warl dorh

lootlklniriii ;i;iii ilc h.-isis. Naakle huid 0111 hel oog vrij nil-

gestrekt en zwart gekleurd. Iris vanDijekbruiii.

Pooten loodkleurig met okergele tint. Nagels doiikcrhoorn-

kleurig.

Maaginhoud: paarsche vruchten.

Totale lengte 0.294 M.

waarvan de staarl 0.088 »

Afstand tusschen hel uileinde der saniengevoegde

vleiigelpimlen en dat van den staart . . . 0.070 .

Vlucht 0.422 »

Viengellengte 0.125 »

Lengte van den bek 0.052 »

Culnien rostri 0.041 »

Hoogle aan de basis 0.018 »

Wijdte van den bek 0.027 .

Langste vibrissae 0.026 .

Tarsus 0.027 »

Middeltoon met nagel 0.035 »

Grootste achtertoon met nagel .... 0.028 •

17. CHOTOREA V1RIDIS, v B00D

Zie Nat. Tijschr. N. I. Dl. XLII pag. 202 wider Megalaima viridis.

Doeren gede.

18. APALHARPACTES REIHWARDT1, (TEW*-) 9

Wilder de velc javaansdie vngels vvier al'beelding een plaals

'dt in Tkmmi.\<:k's prarbtwerk . Snitvrmt rn-enif <le planches

owes tVfiist>au.c. . hehooren de beide Trogons van Java.
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Wallace voor eeii hunner een bepaalde plants , den Mega-

mriiihenii . aanvvijst , vvaar bij dezen fraaien vogel school.

Plaat 124 van bovengenoemd werk steJt hem voor alsA/.-o/-

karpactcs reimmrdti. Toch is de pas geseholen vogel oneindig

veel tVaaier, doordien op de plaal de klenren der vederen

en het Iraaiste sieraad van den vogel, de kobaltblauwe en

emeraldgroene kleur van de nog al uilgebreide kale streek

om het oog, geheel onthreekt. De oorzaak ligl in de omstan-

digheid dal de beer Pkktrk, mi tier -unslig bekende leekenaars

i\tn- Planches, oon gedroogd opge/.ol individn tol modi'! hool'l

gidiad . \vaar\an tie kleiiren vorscliolon waren on dc kale buid

oui bet oog oiiherkenbaar gewnrdon was.

den Salak doorbrachl, ni<d mogelijk geweest een Trogoi

mecsler te vvorden. Eerst in Jnli 1881) gelukte uit| dil en

vverd mij eon inannelijk ind ivid.. aangebrachl dat to Sinifkoer

op een der bergribben lus>tchen den Salak en den Perbaktie

geschoten was.

De besebrijviug is als volg 1

Kop, nek. zijden van don bals en krop grauw-donker-oujf

groeu. Mantel on rug eveuee ns docli moor donkergroen en met

een sterk nilgodniklon mola; ilglood, loivvijl op den kop en nek

slechts een flauwe gloed ww •dl vvaargenomen.

Kin, keel, borst, Imik. uiidoisto slaartdokvederen en bet

voorsto gedeelte dor flankei i Iraai-helder-zvvavelgeel. op bet

achterste deel dezef laatsten li-eleiilolijk in maiijegeol overgaamle.

Slagpennen zwarl . mel willo 1m sis op de 6 eerste na

.

die daarentegeu een smal wit i-andje aan de builenvlag

bebben. Kleine buitenste vl<•ngoldok vederen zoegroen met sterk

uitgedniklen metaalglans . i lie zirl, veibreidl over de groote

buitenste vleugeldekvederen i lor -2> ordo. bonevons dal gedeelle
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hroken door talrijkp rijm smallr /it;/.;i» dwarsbandjes, die een

lichtgele kleur bezillen.

Binnenste \ Iru^chb-K \ .'(I<i«t» ^rijsiirliii- . Inn- pii daar met

dijlgroene linten.

Staarlpennen aan weerszijden met metaalglans, van boven

donkn-groenaehtig-blauw , van onderen groenacbtig-grijs. Allen

hebben een witten buitenrand en een scherp afgesnedni wit

niteinde.

Iris donkei-vanDijckbruiu. Naakle buid om bet oog helder-

koballblauw. Idem van de teugels m lid M»<»rsic gi>dn>llr «|i-i

wangm liiitt-smaragdgroen , dat een sterk ennlrasl ged't mel den

'l"iik» irnoilen bek en een waar sieraad \andni vogel uitmaakt.

Pooten en nagels oranjegeel.

Maaginhoud: paarsch vruchtvleesch met fijue pitjes als van

Totale lengte 0.540 M.

Middelsle staarlpennen 0.197 »

Uiterste id. 0.117

Afstand Inssrhen bel uileiude van de samenge-

\nt:p|r vliMigelpnnlen en dal van den slaarl

.

0.1."o -

Vlucbl 0.440 .

Vleugellengte 0.156 »

Lengte der innndopeniiig .... 0.026 >

Cuhnen rostri 0.021 »

Hoogle van den bek aan de basis. . . 0.011 »

Mondwiidte 0.021 »

0.017 »

Langste voortoon mel nagel

Langste aehtertoon met id.

19. CACOMANTIS MER0L1N0S, SCOT

Pastir Pntjar.



20. CAC0MANT1S SONNERATI, (UTH) 9

Tji boentoe.

Hel volkomen vedrrkleed van dezen vugel wen! reeds vrneger

in deel XLI pag. 190. van dit Tijdsehrift omlcr den synoniem

van ('. scpulcralis beschreven.

Onderstaande beschrijving is die van ceii vogel in het eerste

kleed, dat geheel en nl verschillend is en er aanleiding loe heeft

gegeven, dat do jeiigdige oitvmaitti vrne-er als afznuderlijke

species heschreven zijn.

Alle hovendeelen van den romp, de wangen, de zijden van

den hals en de buitenste vleugeldekvederen zijn rnsarlilig-bruiii

met zwartachtige dvvarsbandjes.

Alle onderdeelen daarentegen wil mel hislerkleurige dwars-

bandjes. De onderste staartdekvederen \v i t mel dil<» srharhien

en enkele donkere vlekjes. De kleine binnenste vleugeldekve-

deren wit; de grootere grijsachtig met donkere dwarsbandjcs.

Alula bisterkleurig: dekvederije, onder de alula wit.

Slagpennen bister gekleurd met regelniatig geplaalsle rand-

vlekjes van bruine kleur aan de buitenvlag. Over de basis

van de binnenvlag loopt een breede, wille dwarsbaml.

Staartvederen in witte puntjes eindigend, zwartachtig met

firldrrhniine dwarsbanden.

Bek en noglidranden als bij de oudere vogels.

Iris lieht-vaiiDijekbruin. Pnoten lichtgeel, nagels zwart.

Maaginhoud: rupsen en torretjes.

21. SURNICULUS LDGUBRIS, (HORSF)

Zie Nat. Tijdschr. N. 1. 1)1. XLII pag- 207

Doeren gedd.

22. PHAEMOQPHAES CURVIR0STR1S , (GRAY) £
Sim, Lontrok.

Kop. nek en zijrieu van den hals tot en met de kiugrijs,



Bovonkaak geelgraeu ottorkioiir imdorkaak zwnrl met eene

gelo overlangsohe slrooji in hoi iniddou on een geelgroeue punt :

krop, horsl , luiik on \mrsle godoollo dor llatikon rniidhruiii , hel

hoidorsl D|> oerstgonoem.de doolon. Hoi arhlerslo gedeelle dor

staarlpennen en do ondorslo slaaildekvedoren zijn donker-

kastanjebruin. Do overige deelen van den vogel zijn zwnrl

met eon slerk goprnnnnreerdon hhmw-'roonon inolaalgloed.

Poolon loodkleurig, mot vvilto voolznlou.

Iris heldergoe!. hij jongo individifs iirhthlauw.

Totale lengte 0.480 M.

Id. van den slaarl 0.290

\ leugellengte

delloon mel nag,

CENTROPUS EURYCERCUS,

N. 1. 1)1. XLIII



24. CENTROPUS RECTUHGU1S, (STRICKL

Zie Nat. Tijdschr. N. f. Dl. XLII pag. 53.

Passir Tangkil.

25. HIRONDO GUTTURALIS, 'SCOP)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLI

Doeren ye<i<\

I JAVAM1CA, SPABRM.)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 209.

Passir Patjar.

27. DENDR0CHEL1D0N LONGIPENNIS, (BAFlN)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 213.

Passir Patjar.

28. AETHOPYGA EUPOGQN, CAB)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIV pag. 220.

Doeren gede.

29. AETHOPYGA EXIMIA, (HORSF) 6

Soskd. Klatje*.

Deze fraaie hloemzuiger schijnt ten opzichte van den Salak

tot de hoogere wouden en den top beperkt le zijn. De heer

A. Buijn school een mannelijk individu op den top geduremh:

zijn verblijf aldaar in Juli 1882. Twee individu's van W
mannelijk geslacht werden op 9 October op den top geschoten

Hun vcdcrkl I was a Is volgl.



Iiiiih-ristt' vleugeldekvederen , voorste <>edeelte van den rug en

liuitnnanden der slagpennen inlens-olijiirroen. Achl^rnig

en sluil heldrr-zwa\eliivel. Umenknp en bovensle slaartdekw-

deren zwarf met sterk uitgedrukten smaragdgroenen metaal-

dans. Evenzoo hel middelsle paar staartpennen , dat verlengd

is. De overige staartpennen zijn zwarl.

Slagpennen bisterkleurig mel witte hinnenranden. Teugels

zwarl. Kin, keel en krop donker-granaatrood; dwars over de

Flanken en liinnenste vleugeldekvederen evenals by Neclarinia

si/utrajn sneeuwwit. Burst on huik dnnker-gi'oeiiarhlig-grijs,

'lal hi] do millers!)' >laarlilek vederen in grijsgroen overgaat.

Bek en pooten zwart. Iris donker-vaiiDijrkbruin.

De maag hieid iijne \ezeitjes en inseelenpootjes in.

Totale lengte 0.135 M.

waarvan de staart 0.059 »

Afstand lusschen het uiteinde der samengevoegde

Wijdle

Tarsus

MiddHi

Zie Nat. Tijdsehr. N. 1. Dl. XLIV
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31. ARACHNOTHERA LORGIROSTRA, (LATH)

Soesd. Klatfes

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLI pag. 194.

Doeren gede.

32 ARACHNOTHERA AFFiNIS, (HORSF.) 6
Sof.ni,. Klatjes

Vrouwelijk individu , gesohoten op Passir Patjar, 28 Sep-

tember 1882.

Alle hovendeelen en streek nm de oogen dof-olijfgroen;

(le vederen van den bovenkop bisterkleurig niel olijforr.rMie

zooincji. lengevolg** waarvan zij zirb gesrlmbd vnnrdoen.

Teugels, wangen en onderdeelen donkergrijs , op den buik,

de borst en flanken met eenigszins flauwgroene tint. De ve-

deren hebben donkere sHinil vlekjes , waardoor de plaatsen .
di<*

door de grootere bedekt worden , zooals de krop, borst en

buik een regelmatig overlangs gestreept aanzien verkrijgen ;

terwijl de kin enkel eenige rijen donkepe spikkels vertoonl.

Ondersle slaarldrkvedeivn ^rijsai'oi'ii mel witle uiteinden.

Slagpennen donkersepia met grasgroene buitenvlaggen. Bin-

nenvlakle van den vleugel grijsachtig: de dekvedemi gnj*

en barig nndigt'inl. Itintn'iikanl van di-n vl«Migt'!rand I'ili'oen-

geel en zwart gevlekl.

Staartpennen dof-olijfgroen. Zij hebben donkere uiteinden

en eindigen in lichtgrijze vlekken.

Bek donkerboornkieurig.

Iris vanDijckbruin.

Poolen en nagels vuil-vleescbkleurig.

De maag hield spinnen en kleine vezels in.

Deze vogel is in de streken onder de woudgrens op eene

hoogte van 2000 voet zeer algemeen.

33 CYRTOSTOMUS PECTORALIS, (HORSF 9

Het mamwtje werd reeds door nm op pag. ;i9 \>i" Dl. XLfl
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als Bataviasche vogel beschreven onder den synoniem Cinni/ns

fjcrloralis. (Ink »\\ I'assir Patjar is deze soort zeer algemeen.

Het vederldeed van het wijfje is eenvoudig.

Alle bovendeelen , de teugels, de wangen en de zijden van

den hals zijn olijfgroen: de b<t\cnk<>pveiliTlji\s door lichtere

randjes geschubd. VIeugels en staart als bij het mannetje.

Alle onderdeelen zijn helder-cilroengeel , bij de kin in wit

overgaand.

Bek, poolen en iris als bij het mannetje.

De afmetingen der wijfjes zijn iets kleiner.

34. ANTHREPTES MALACCEHSIS , (SCOP.)

Soexd

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 61. onder Anlhrepta

lepida.

Tji boentoe.

De teekening van dit vogeltje in de Planches Coloriees mag
als vrij goed geslaagd worden beschouwd.

Een mannelijk exemplaar vverd mij op W Sept. j. 1. van eene

der bellingen van den Salak nabij de Tjitjati aangebracht. Het

was op ongeveer 5000 voet boven de zee geschoten. Alle boven-

deelen en de zijden van den hals zijn zwart met een goed

geprononceerden berlijnsch-blauwen metaalgloed. Van dezelfde

kleur is eene streep, die in overlangsche riehting midden

°ver den buik loopl. Kin, keel en borst vermiljoenrood, de kin

echter het lichtsl getint. Flanken grijsachtig. Buik en onderste

staartdekvederen isabellageel. Slag- en staartpennen zwart

:

voor zooverre zij in loegevouwen slaat aan het lichl zijn

Mootgesteld
, bezitten zij ook den blauvven metaalgloed. Bin-

nenste vleugeldekvederen zuiverwil. Bek, pooten en nagels

swart.
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nDijckbruin.

vruchten van viscum soorten.

Totale lengte 0.084 M.

waarvan de staart 0.026 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart. . .
0.011 »

Vlucht 0.160

Vleugellengte 0.049 »

Lengte van den bek 0.010 »

Culmen rostri 0.008 .

Hoogte aan de basis 0.003 »

Wijdte van den bek 0.006 »

Tarsus 0.013 *

Middeltoon met nagel 0.009 »

Zie Nat. Tijdsehr. N. I. Dl. XLII pag. 214 onder Dicaeum

rubrocanum. Het wijfje vertoont eenige fijne haren aan net

achterhoofd, die buiten de overige vederen uitsteken. Zeer

algemeen in de bebouwde streken

.

37. PRI0N0CH1LUS PERCOSSOS, (TEMM.) £

Mannelijk individu
, geschoten in het bosch bij den derden wa-

terval van de Tjitjati boven Doeren Gede\ op 5 October 1882.

Alle bovendeelen grijsachtig-blauw op eene kleine over-

langsche bloedroode streep na , die over het midden van den

bovenkop loopt.

Wangen en zijden van den hals evenals de bovenste be-

kleedselen , doch de flanken meer grijsachtig. Kin en onderste

staartdekvederen wit.

Voor het overige zijn de onderdeelen helder-eitroengeel.

Op den krop bestaat eene kleine, ronde bloedroode plek. Van



den wortel der onderkaak loopt een wit streepje naar aehteren

tot beneden de oorstreek.

Slag- en staartpennen vaalzwart met grijsblauwe buiten-

Biunensle vleugeldekvederen harig en zilverwit gekleurd.

Binnenvlakte van den vleugel in het centrum wit, aan den

buitenkant in grijs overgaande.

De korte, vrij stevige bek is zwart.

Iris helderbruin.

Pooten leikleurig.

Maaginhoud : insectenschilden.

Totale lengte 0.090 M
waarvan de staart 0.027 »

Afstand tussclien bet uiteinde der samengevoeg-

de vleugelpunten en dat van den staart. . . 0.012 »

Vlucht 0.170 »

Lengte van den bek .0.011

Culmen rostri 0.008

Hoogte aan de basis 0.005

Wijdte van den bek 0.006

Tarsus 0.015

nagel 0.010

38. PHYLL0RN1S COCHIBCHIHENSIS , (GM-) 6 & 9
SOEND

Mannelijk individu geschoten boven Galoedra.

Alle bovendeelen zijn helder papegaaigroen , op den kop en

e achterwangen met gele en emeratdgroene tint.

De onderdeelen zijn van dezelfde kleur, docb iets liehter en meer

aar geelgroen overbellend. De zijden van het lirhaam vormen

en overgang tusschen de beide kleuren.

Borst helder-citroengeel.
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Teugels, streek om den mond, voorste gedeelte der wangen,

kin en een gedeelle van den hals koolzwart ; aan de grenzen van

deze zwarte vlek gaat het aangrenzend groen in geelgroen over.

Aan den wortel van de onderkaak worden aan weerszljden

4 a 5 helder-kobaltblauwe vedertjes aangetroffen. De slagpen-

nen zijn zwart met helder-azuurblauwe buitenvlag, die door

lichtgroen gezoorad is. De meest binnenwaarts ingeplante

vertoonen een overgang tot de rugvederen. De groote en

kleine buitenste vleugeldekvederen zijn grasgroen ; de scbouder-

vederen daarentegen helder-zilverachtig-blauw.

Binnenvlakte der vleugels met de groote dekvederen zilver-

,icliti---!ijs: de kleine dekvederen harig eindigend, wit en

groen gekleurd.

Staartpennen groenachtig-blauw met groene buitenranden

en fijne witte terminaalrandjes : het middelste paar echterhelt

meer in kleur over naar de rugvederen. De ondervlakte van

den staart is aschblauw.

Bek zwart. Iris donker-vanDijckbruin.

Pooten en nagels loodblauw; voetzolen vuil-okergeel.

Maaginhoud: allerlei kleine insecten.

Totale lengte 0.180 M

waarvan de staart 0.065 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugels en dat van den staart .... 0.041 »

Vlucht 0.260 •

Vleugellengle 0.079 »

Lengte van den bek 0.020 •

Culmen rostri 0.014 »

Hoogte aan de basis. 0.006 »

Wijdte van den bek 0.010 •

Tarsus 0.018 »

Middeltoon met nagel 0.01 5 n

Het wijfj'e komt in kleuren overeen met het mannetje ,
doch

is iets kleiner. Het zvvirt om den mond ontbreekt .
Deborstis

niet geel , maar groen als de overige onderdeelen ;
daarentegen



komt bij den mondboek eene licht-azuurblauwe tint voor, die

geleidelijk in het omringend groen overgaat. De snavelrug

en -randen zijn sepia ; overigens is de bek loodblauw.

39. ZOSTEROPS FLAVA, (HORSF.)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 218.

Doeren Gede.

40. ZOSTEROPS LATERALIS, (TEIKIM) Q
SOEND

Vrouwelijk individu
,
geschoten in bet bosch nabij den tweeden

waterval van de Tjitjati (Z, 0. helling van den Salak).

Alle bovendeelen geelachlig-olijfgroen , op het voorhoofd en

de stuit in citroengeel overgaande. Keel en onderste staart-

dekvederen citroengeel. De kleur der wangen en van de zij-

den van den hals teekent een geleidelijkeu overgang tusschen

het geel van de keel en het groen van den kop en nek.

Borst, buik en flanken lichtgrijs; in het midden van den

buik hebben de vedertjes bovendien lichtgele tinten.

Binnenste vleugeldekvederen wit met geel.

Slagpennen doorschijnend bislerkleurig en van geelgroene

buitenzoompjes voorzien; de binnenranden zijn wit.

Slaartpennen donker bisterkleurig en met donkere dwars-

bandjes gemoireerd; aan de ondervlakte grijsachtig.

De vedertjes om de oogleden zijn helderwit en van voren

nabij den mondhoek door eene zwartachtige tint begrensd.

Snavel en punt van de onderkaak zwartachtig; het overige

gedeelte van den bek, de pooten en nagels loodkleurig.

Maaginhoud: kleine insecten.

Totale lengte 0.101 M.

waarvan de staart 0.052 •

Afstand tusschen het uiteinde van de samenge-

voegde vleugels en dat van den staart. . . 0.017 »
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Vlucht 0.158 M.

Vleugellengte 0.050 »

Lengte van den bek 0.011 »

Culmen rostri 0.009

Hoogte aan de basis 0.003 »

Wijdte van den bek 0.007 <>

Tarsus 0.012 j

. nagel 0.011 *

41. OREOSTEROPS JAVANICA, (HORSF)

Een exeraplaar werd door den Heer Buijn nabij den top van

den Salak geschoten.

42. MICRURA S0.UAMATA, (GOULD) 9

Van deze species werd mij den laatsten dag van inijn verblijt te

Galoedra een vrouwelijk individu aangebracht, dat geschoten

was in een ravijn op de Z. 0. helling van den Salak , op ± 4000

voet hoogte.

Het geheele vogeltje is geelachtig-rosbruin met lichte stippen

aan de uiteinden van de vederen der bovendeelen en de meest

binnenwaarts ingeplante slagpennen. Slagpennen bister met

rosbruine buitenvlag. Wangvedertjes rosachlig met donkere

boorden. Vederen van de flanken donker-vanDijckbruin met

helder-rosbruine zoomen. Die van krop , borst en buik zijn bister

met breede , witte zoomen , die soms nog een smal donker ter-

minaalzoompje hebben. Binnenste vleugeldekvederen rosachtig

en bruin gevlekt.

Bij het mij gebrachte individu was een rudimentaire staart

De staart bestaat uit zes vlak naast elkander geplaatste veder-

tjes, die 0.014 M. lang zijn en eene vanDijckbruine kleur

hebben. Aan hnn oorsprong zijn <l<> srharhtjus wit . .loch verdemp
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zwart. Onder deze zes vedertjes, die zoo dicht op elkander staan,

dat het een vedertje schijnt , staan in eene andere richting twee

paar andere , zoodat de vlaggen dezer laatste met die der eerste

ongeveer een rechten hoek maken. Deze laatste vedertjes zijn

slechts 0.011 M. lang en zijn zwartgrijs met rosbruine uiteinden.

Op eenigen afsland staat om de anus evenals bij Drymo-

cataphus capistratus een krans van kleine vedertjes.

Totale lengte met inbegrip der naar achteren

uitgestrekte pooten 0.136 M.

Afstand tusschen de punt van den bek en het

uiteinde van den romp 0.096 »

Staartvederen 0.014 »

De samengevoegde vleugels raken elkander juist

op het einde van den romp

Vlucht 0.173 »

VIeugellengte 0.048 »

Lengte van den bek 0.016 »

Culmen rostri 0.013 »

Hoogte aan de basis. . • . • . • • °-005 *

Wijdte van den bek.
..".*.

. 0.006 »

Tarsus 0.021 »

Middeltoon met nagel. . . • . 0.017 »

Achtertoon met nagel 0.015 »

Bovenkaak donker, onderkaak lichthoornkleurig.

Iris vanDijckbruin.

Tarsi en nagels lichthoornkleurig.

Maaginhoud: zand, vezeltjes, insectenpootjes en een klein

onbeschadigd hoorntje, waarin het schelpdier.

43. BRACHYPTERYX SEP1ARIA,

Vrouwelijk individu, geschoten in een ravijn (Z. 0. helling

an den Salak) op 4000 voet hoogte, den 12 October 1882.

Alle bovendeelen zijn donkerbruin; de mantel, rug, stuiten
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middelste staartvederen rosachtig kastanjebruin. Slagpennen en

hare buitenste dekvederen bistre met kastanjebruine buiten-

randen of zoomen. De staartpennen donker-vanDijckbruin.

De zijden van den kop en den romp flauw-roetbruin , in tint met

de bovenbekleedselen overeenkomende , doch naar het midden van

den buik en de keel allengs in wit overgaande. Krop als de

flanken gekleurd. Boven het oog eene sneeuwwitte vlek.

Bek zwart. Iris donker-vanDijckbruin.

Pooten en nagels lilakleurig grijs.

Maaginhoud: kleine fragmenten van insecten.

Totale lengte 0.123 M.

Id. met naar achteren uitgestrekte pooten . 0.1 45

waarvan de staart 0.058 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart . 0.019 »

Vlucht 0.188 -

Vleugellengte 0.058 •

Lengte van den bek 0.016 »

Culmen rostri 2 0.012 •

Hoogte aan * de basis 0.005

Wijdte van den bek 0.008 »

Tarsus 0.028 »

44. BRACHTPTERTX SALACCERSIS, (NOV. SPEC) 9

Vrouwelijk individu
, geschoten den 10 October 1882 nabij den

top van den Salak op ± 6000 voet hoogte.

Alle bovendeelen zijn donkerbruin, kop en nek echter meer

naar vanDijckbruin overhellend. Slagpennen sepia met donker-

kastanjebruine builenvlaggen ; staartpennen donker-kastanje-

bruin. Kin. wangen, keel, hals, krop en voorste gedeelte

der flanken van dezelfde kleur als de bovenbekleedselen ,
echter
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kIs lichter getint. Buik donkergrijs: onderste staartdekvederen

grijsach tig-bruin met witte overlangsche schaftvlekken.

Bek zwart. Iris donker-vanDijckbruin.

Pooten en nagels donker-loodkleurig.

De maag hield restanten van insecten in.

Totale lengle 0.145 M.

waarvan de staart 0.061 .

Afstand tusschen het uiteinde van den staart en

dat van de vleugeluiteinden 0.026 »

Vlueht 0.255 »

Vleugellengte 0.080 »

Lengte van den bek 0.018 »

Culmen rostri 0.014 .

Hoogle aan de basis 0.005 *

Wijdte van den bek 0.010

Tarsus 0.026 i

Middeltoon met nagel 0.021 •

Over deze soort scbreef Prof, von Pblzels mij *la t zij nieuw was

en afweek door iets langere vleugels zooals B. slellatus Gould

45. T1MALIA P1LEATA, (HORSF)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIII pag. 95.

Galoedra.

Soend: Manoek tcpoes.

Mannelijk individu, geschoten op 26 September 1882 in het

oorspronkelijk bosch aan de Z. 0. helling van den Salak op

4000 voet hoogte.

Alle bovendeelen intens-roodbruin , hetgeen op den kop van

lieverlede in donker-vanDijckbruin overgaat. De rompvederen

2 ijn grijs aan hare basis. Wangen, kin en keel zwart.

Krop wit, dat scherp afgeteekend is bij het zwart, maar naar

onderen met een smallen grijsachtigen zoom in het bruin der
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onderdeelen overgaat. Deze bezitten evenals de flanken dezelfde

kleur als de rug.

Slagpennen met sepiakleurige binnen- en roodbruine bui-

tenvlaggen. Staartpennen eveneens ; alleen het middelste paar is

over de geheele breedte bruin.

Teugelstreek en streek 0111 het oog vederloos en lichtblauw

gekleurd; de eerste is met naar boven geriehte haartjes bezel.

(Deze kale huid en blauwe kleur is niet aangegeven op de overi-

gens verdienstelijke teekening in Temmlnck's Planches Coloriees.

Bovenkaak zwart, onderkaak loodblauw. Iris drakenbloed.

Pooten bruinachtig-zwart, nagels licbthoornkleurig.

Maaginhoud : torretjes en andere insecten.

Totale lengte 0.182 M.

waarvan de staart 0.070 »

Afstand tusschen het uiteinde van de saamgevoegde

vleugels en dat van den staart .... 0.052 »

Vlucht 0.250 •

Vleugellengte 0.075 »

Lengte van de mondopening .... 0.029 »

Culmen rostri 0.019 »

Hoogte aan de basis 0.008 »

Wijdte van den bek 0.013 »

Tarsus 0.027

Middeltoon met nagel 0.021 »

47. CYANODERMA MELANOTHORAX , (TEIKIM-) £

Mannelijk individu, geschoten in de glaga nabij kampong

Doeren ged<> op 6 October 1882.

Alle bovendeelen rosachtig-bruin , het donkerst op den kop.

Een witachtige superciliairstreep gaat van de neusgaten tot

achter het oog. Aan den bovenste grens van deze streep p&
het bruin van den kop in zwart over.

Wangen en borst grijs. Kin en keel wit dat isabella getint
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is. Even als zulks in volkomen mate hij drr Mart'oln ><>u-ni<ih>

plaats heeft , wordt ook hier de kleur der pas genoemde deelen

door een zwarle hall' rirkHvnrmige streep begrensd. Dit zwart

reikt echter niet tot aan den kop, maar beperkt zich tot de

zijden van den hals en den krop. De nfbeelding die Temminck

van dezen vogel onder den naam van Myiolhera melanothorax in de

Planches Coloriees geeft wordt alleen daarom reeds minder goed

,

doordat hij de zwarle vedertjes van de zijden van den hals niti in

verband brengl met die van den krop . Ter zijde van den hals

schemert de naakte blauwe huid door. Onderdeelen en flanken

rosachlig, de vederen even als op den rug harig eindigend.

Slagpennen zwart met donkerbruine buitenranden. Scbou-

dervederen en buitenste vleugeldekvederen roodbruin. (Op

Tkmmi.nck's bovenbedoelde afbeelding vind ik eenigen der uiterste

vleugeldekvedertjes witacbtig aangegeven, mijns inziens ten

onrechte, daar bet mij aangebrachte exemplaar een volkomen

ontwikkeld mannetje was en die witte vlek daar niet bezat.

Vermoedelijk echter heeft de teekenaar den witachtigen vleugel-

rand te dier plaatse willen doen uilkomen, en is bij op die

wijze in deze foul vervallen.)

Binnenvlakle van den vleugel rosachtig-grijs met rosachtig-

witte dekvedertjes en dito vleugelrand. Staartpennen sepia met

rosbniine randen en door donkere dwarsbandjes gemoireerd.

Snavel donkerhoonikleurig: onderkaak loodblauw.

Iris bruinrood.

Pooten vuil-olijfgroen.

De inaag hield spinnen en anderen iusecten in.

Totale lengte 0.128 M.

waarvan de staart 0.054 •

Afstand tusschen het uiteinde van de samen-

gevoegde vleugelpunten en dat van den staart. . 0.056 »

Vlncht 0.175 .

Vleugellengte 0.056 •

Lengte van den bek 0.017 .

Culmen rostri 0.015 »
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Hoogte aan de basis 0.005 M.

Wijdte van den bek 0.008 .

Tarsus 0.022 (

Middeltoon met nagel 0.016. »

PICA, (BOIE)

SOEND

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIII pag. 183 onder Trichos-

3ma pyca.

Tjiboentoe.

49. ALCIPPE PYRRHOPTERA, (BOIE) 6

Deze vogel komt voor in vluchten van 5 a 6 stuks; hij is

volstrekt niet schuw en gemakkelijk onder schot te brengen.

Op eene hoogte van 3000 voet is hij aan de Z. 0. helling van

den Salak volstrekt niet zeldzaam.

Mannelijk individu boven Doeren Gede gescboten op 50

September 1882.

Alle bovendeelen sepiakleurig , op den rug in donker-kastanje-

bruin overgaande. Staart eenigszins waaiervormig , de vederen

sepiakleurig met kastanjebruine randen. Middelste pennen

kastanjebruin.

Onderdeelen flaauw-roestkleurig. De teugels , wangen ,
flanken

en onderste staartdekvederen hebben een overgangskleur tusschen

de boven- en onderdeelen. Slagpennen donkerbistre met

kastanjebruine buitenranden. Binnenvlakte van den vleugel grijs

met flauw-okerkleurig getinte wilte dekvederen.

Bek donkerhoornkleurig.

Iris donkervanDijck.

Pooteu hoornkleurig ; voetzolen geelachtig.

De maag bield Uwecten in.

Het exemplaar werd gediagnostiseerd door Dr. 0. Finsch.)

Totale lengte .
. 0.150 M-

Staartlengte 0.065 •
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Afstaud tusschen bet uiteinde de

vleugelpunten en dat van den staart. . . 0.045

Vlucht 0.197

Vleugellengte 064

Lengte van den bek 016

Culmen rostri 0.011

Hoogte aan de basis 004

Wijdle van den bek 0.007

Tarsus 0.023

Middelloon met nagel 0.015

50. DRTMOCATAPHUS CAP1STRAT0S, (TEMI.)

Saras

Zie Nat. Tijdschr. I. Dl. XLI pag. 197 onder Twdiroslns

capislrafa

.

Passir Tangkil

.

51. DRTMOCATAPHUS EP1LEPID0TUS, ITEMM) 5
Soe.nd. Wanoek brek-bek.

Mannelijk individu
,
geschoten op 4 October 1882 in het bosch ,

Z. 0. helling van den Salak , op 3500 voet hoogte.

Bovenkopsvederen licht-vanDijck bruin met donkere zoomen.

Nek- en mantelvederen donker-vanDijckbruin met overlan^srlie

rosachtig-witte schachtstreepjes. Rug- en stuitvederen harig

eindigend en rosacbtig-bruin gekleurd. Een witachtige ge-

schubte superciliairslreep begint bij de neusgaten en strekt

zich tot op zijde van bet achterhoofd uit.

Wangen en zijden van den hals vanDijckbruin met witte

vlekjes; kin wit. Borstvederen flauw-helder-okerkleurig met

ranDlji kbruine breede harige boordsels. Achterbuik, schenen

en onderste staartdekvederen rosachtig, als de rug.

Slagpennen en buitenste vleugeldekvederen vanDijckbruin

met iets rossere buitenvlaggen , van de eerste bezitten enkel

de aan den rug grenzende driehoekige rosachtig-witte puntjes
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aan hunne uiteinden; de laatsten eindigen alien in dergelijken

spikkels. Binnenvlakte van den vleugel grijsbruin met rosachtige

dekvedertjes

.

De staart is zeer kort eenigszins koepeldakvormig naar beneden

gericht.

Snavel donkerhoornkleurig , onderkaak loodblauw.

Iris roodbruin.

Pooten en nagels vuil-vleeschkleurig

.

Maaginhoud insecten.

Totale lengte met inbegrp der naar achteren uit-

gestrekte pooten 0.145 M.

Idem zonder deze 0.118 »

Staartlengte 0.054

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart. . . 0.011 »

Vlucht 0.175 »

Vleugellengte 0.507 »

Lengte van den bek 0.020 »

Culmen rostri 0.013

Hoogte aan de basis 0.005 -

Wijdte van den bek 0.008

Tarsus 0.024 >•

Middeltoon met nagel 0.021

52. AEGITHINIA SCAPULAR1S, HORSF

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 63 onder Jora scapulan

Passir Patjar.

53. GARRULAX RDF1FR0NS, (LESS) J

Belaisger beschreef in zljn werk Voyage aux hules oriental*

dezen javaanschen vogel en voegde daarbij eene welgeslaagde a

beelding. Onderstaandc beschrijving is naar een inannelijk ind
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vidu dat 9 October 1882 op ± 5000 vSet hoogte langg een der

Z. 0. hellingen van den Salak geschoten werd.

Alle hovendeelen van den romp zijn grauw-olijt'bruinachtig-

grijs. De kop en wangen helderder van lint. De teugelve-

deren zijn groot, inin of meer waaiervormig naar voren gericht,

en hezitten daarbij een intens-kastanjebruine kleur. Evenzoo

de eerste voorhoofdsvederen en enkele vederen om den mondhoek

en het begin der kin ; voor het overige is deze lichtgrijs , bet mid-

den der vederen flauw-rosachtig. De onderdeelen en de flanken

zijn als de bovendeelen gekleurd, echter iets rosser getint.

Buitenvlaggen der slagpennen als de romp gekleurd, uiterste

gedeelte der binnenvlaggen sepia, basis der binnenvlaggen

helderkaneelbruin. Staartpennen als de romp gekleurd, door

iets donkerder dwarsbandjes gemoireerd.

Bek donkerhoornkleurig met grijsaehtige vlekken aan het

voorste gedeelte.

De stevige pooten zijn donkerhoornkleurig, de voetzolen vuil-

okergael.

Iris helderoranje ; naakte huid van het onderst ooglid geel.

Het maagslijmvlies was zwartacbtig gekleurd door een derge-

lijk gekleurd vrucbtvleesch dat in de maag, tegelijk met

kleine harde pitjes, voorhaiiden was. Bovendien werden er

vele restanten van insecten in aangetroffen.

Totale lengte 0.290 M.

Staart 0.123 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart . . 0.071 »

Vlucht 0.410 -

Vleugellengte 0.133 »

Lengte van den bek 0.031 »

Culmen rostri 0.025 »

Hoogte aan de basis 0.011 »

Wijdte van den bek 0.017 .

Tarsus 0.044 .

met nagel 0.032 »



54. POMATORHINUS MONTANUS, (HORSF) 9

Vrouwelijk individu, geschoten nabij de kali Tji-Tjatie op 3000

voet hoogte (Z. 0. helling van den Salak).

Vederen van den bovenkop en de vvangen donkergrijs

met zwarte schachtjes. Teugels zwart ; van af ieder neusgat

loopt een witte superciliairstreep tot achter in den nek,

zonder zich echter met die van de tegenovergestelde zijde te ver-

Alle bovenbekleedselen van den romp zijn roodbruin. Evenzoo

de onderste staartdekvederen.

De kin, keel, borst en buik zijn zuiverwit, dat langs de

flanken op den achterbuik en de schenen in grijs overgaat.

Slag- en staartpennen bistrekleurig met rosbruine buiten-

randen. Buitenste kleine vleugeldekvederen en schoudervederen

grijsachtig. Binnenvlakte van de vleugels grijs.

Snavelrug zwartbruin; overig gedeelte van den gekroniden

bek indiaansch geel. Iris helder-napelscb-geel. Pooten en

nagels groenachtig-grijs.

De maag hield insecten en kleine restanten van pitjes in.

Totale lengte 0.205 M.

waarvan de staart 0.090 >-

Afstand tusschen het uiteinde van de samenge-

voegde vleugels en dat van den staart. . 0.056 »

Vlucht 0.270 >•

Vleugellengte 0.081 »

Lengte van den bek .... 0.025 »

Culmen rostri 0.021

Hoogte aan de basis 0.006 •

Wijdte van den bek 0.011 »

Tarsus 0.052 »

3t nagel. . 0.021 »



Zie Nat. Tijdschr. N I. Dl. XLI. pag. 199.

Passir Patfar.

56. DRYMOIPDS POLYCHROA, (TEBIM)

SOEND

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 216 onder Suij

blijthu.

Benteng.

57. CISTICOLA CURSITANS, (FRANCL )

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIII pag. 97.

Passir Patjar

.

58. 0RTH0T0MOS SEPIDM, (HORSF)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl XLII pag. 64.

Passir Patjar.

59. ORTHOTOMUS EDELA, (TEMM )

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 218.

Doeren (fedeh.

60. ORTHOTOMUS CDCULLATUS. (TEMM.) 9

Vrouvvelijk individu geschoten op de helling tusschen Salak

en Perbaktie nabij de kawah.

Voorhoofd en kruin lichl-roslirnin, Ecu smal rijtje gele

vedertjes boven het oog. Teugels , achterhoofd , nek en wangen

d«mkn-iiTijs. Boevenst hekleedselen van den romp, donkrr-nlijf-

groen. Vleugels eveneens, voor zoo verre zij in toegevoiiwen

staat aan het daglicht blootgesteld zijn, overigens zijn deze
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!irhl-hislrekleiirig half doorschijnend en bezitten zij eeri witten

binnenrand. Kin, keel en borst wit, dal gettemperd wordt door-

dien het grijs van de basis der vederen doorschemert. Buik,

flanken en binnenste vleugeldekvederen helder-citroengeel .

Si;i:ii!|ii'iiiic,ii als dc vleugels. Bek donkerhoornkleurig . basis

van de onderkaak en poolen met okergclen tint. Mondholte

oranjegeel.

Iris donkerbruin.

Maaginhond : kleine insecten.

Tolale lengte 0.120 M.

Staart 0.045 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunlen en dal van den staart 0.055 »

Vlucbt 0.143 »

Vleugellengte 0.043 »

Lechte der mondopening .... 0.017 »

Culmen roslri 0.013 »

Hoogte van den bek aan de basis . . . 0.003 »

Mondwijdte 0.005 »

Tarsus 0.020 »

Middeltoon met nagel 0.012 »

Achtertoon met id. ..... 0.011 »

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLI pag. 200.

Passir Paljar.

62. BDDYTES V1RIDIS, GEM)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. DI. XLII pag. 221.

Pasawahan.



CALOBATES BISTRIGATA, (RAFFL)

I. Dl. XLIV pag. 216.

Boeren gedeh.

HENICURUS LESCHENAULTI, (VIEILL-)

Deze is tie grootste en zeker de fraaisle der beide vork-

staarten die langs tie javasche bergstroomen aangetrollen

worden.

Mannelijk individu
,

geschoten 24 September 1882 in de

Tji-Tjatie boveii Docrcn (fetich.

De voorhoofdsvederen zijn zuiverwit en tot eene kuif ver-

lengd. Hel voorste getleelte van den romp, tot aan den rug en

den buik is koolzwart . Het acbtersle deel sneeuwwil ; aehter in

den nek steken twee gesplilste bnren tnsschen de vederen uit

.

De builensle vlengeldckvederen zijn koolzwart, alleen de

grootste tier lAe ortle eindigen in sneeuwwitte niteindeu.

Slngpi'iiuen der 1' en 2'' orde rosarblig-zwarl , van kool-

zwarlc luiitenvlaggen voorzien. Die den 5'1 '' orde over hnnne

gebeele uilgestrektbeid koolzwart.

De 5° en 6'' slagpennen der V ortle bebben een kleine

witte vlek aan het basaalgedeelle der binnenvlag. Bij de nverigen

dezer orde onbreekt dit teeken. De slagpennen der 2de orde

zijn wit aan tie basis. Dit wit vornil met dal der groole

dekvederen een smallen driehoekigen dwarsband over de basis

van den uitgespreiden vleugel.

De scheenvederen zijn zwarlaciiii- met wide zoompjes.

Het uiterste paar der staartpennen is eflen-wit met dito

schacht. Het tweede daaraan grenzende paar eveneens. doeb

heeft een zwarte vlek op bet midden van de binneuvlai;

De bek is zwart. Iris donker-vanlHjckbruin. PooI.mi .mi

nagels wit met een flanwe tint van vleesrbkleur

.



v. ni;«kl< iiiige vlekken voorkomen . De uiteinden van de groote

buitenste vleugeldekvederen vuil-okerkleurig. De dekvederen v;ni

de binneuvlakte voor de eene helfl wit met okerkleurige tint,

voor de andi'iv srpiaUnirig. lengevolge vvaarvan een breede

donkere dvvarsband daar ter plaatse ontslaal. Slaartpennen sepia-

kleurig, de 2 buitenste paren met een witte vlak aan het

uitende der binnenvlag.

Snavel donkerhoornkleurig ; onderkaak lichter met gele tint

aan de basis. Pooten en nagels okergeel.

Totale lengte 0.212 M.

Staart 0.078 »

Vleugel 0.115 »

Lengte mondopening 0024 »

Culmen roslri O.11I8 »

Hoogte van den bek aan de basis. . 0.005 »

Mondwijdte 0.011 »

Tarsus 0.027 »

Middeltoon met nagel 0.028 »

Achtertoon met nagel 0.00P »

Het exemplaar werd gediagnostiseerd door Prof von Pelzeln-

67. GE0C1CHLA RDBECDLA, (GOULD) &
Sojrhb. Manoek tjatjing

Mannelijk individu, gescboten in de nabijheid en Kampong

Doeren Gedeh (Z. 0. helling v. d. Salak) op 26 September 1882

Kop. nek. zijden van den hals en aile onderdeelen van den

romp tot aan den anusstreek iutens-oranjebruin , hel donkersl

op eerstgenoemde , het lidilsl op laaisigpnoHiidc plaatsen.

Achterbuik en onderste staartdekvederen wit, dat geel-

ai-htig i,
fetint is: de laatsen met grijsachtige huitenvlaggen.

Hug-, sluil- en bovenste slaartdekvederen , zoomede die van
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met blauwgrijze buitenranden . Een drietal hunner eindigt

wit waardoor nabij den vleugelhoek een witte vlek ontstaat.

De slagpennen zijn zwarlachtig met licht-grijsblauwe

builenzoomen. Van af de 4de slagpen bezitten zij een witte

basis, die bij den uitgespreiden vleugel alleen aan de binnen-

vlakte te zien is.

Binnenste vleugeldekvederen grijs, okselvedertjes wit.

Staartpeiineu als de slagptn.nen gekleurd en door donkere

dwarsbardjes gemoireerd

.

Bek zwart. Iris vanDijckbrnin.

Naakte liuid acbter bet oog neutraallint.

Pooten en nagels licht vuilgeel.

Maaginhoud mieren en andere insecten benevens aarde.

Totale lengte 0.200 M.

Staartlengte 0.070 »

Afstand tusschen hel uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart . . . 0.059 »

Vlucht 0.558 »

Vleugellengte ........ 0.105 »

Lengte van den bek 0.027 »

Culmen rostri 0.017 »

Hoogte aan de basis 006

Wijdte van den bek 0.014 -

Tarsus . . 0.055 »

Middeltoon met nagel 0.025 »

68. MYIOPHONIDS FLAV1R0STRIS
, 5

^e geheele vogel is op enkele deelen na 1

HBpvedereo zijn ill n n I basis v

aartpennen zwart, enkel de buitenste of li.i

azuurblauwe kleur.
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Buik- scheen- en binnenste vleugeldekvederen dofzwart.

De vederen van den kop en hals zijn in het midden naast

de schacht alleen glimmend: die van den nek, mantel en borsi

benevens de kleine buitenste vleugeldekvederen bezitten glim-

mende harige eindzoomen, Een 4-tal dezer laatsten eindigt in

lilakleurige randjes. Dit glanzend gedeelte der vederen is

gedurende het leven , of kort na den dood , fraai donkerazuur-

blauw. Wordt de vogel, na geprepareerd te zijn, aan het

daglicht blootgesteld , dan verminderen de blauvve tinten aan-

merkelijk in intensiteit en waant men een zwarten vogel te

zien, terwijl hij in werkelijkheid gedurende het leven minstens

even blauvvzwart is als de Arrenga ctjanea.

Bij het bovenbeschreven , mij op 4 October 1882 aangebrach-

te exemplaar, werd onder de binnenste kleine vleugeldek-

vederen e'e'n aangetroffen die witachtig was.

Het was geschoten in de kalie Tji-tjatie boven Doeren Gedeh

op 3500 voet.

De stevige snavel bezit een recht naar beneden gebogen

haakvormige punt, die door den vogel gebruikt wordt om de

schelpen der door hem gevangen slakken op de steenen te

verbrijzelen

.

De kleur van den bek is indiaansch-geel , alleen de snavel-

rug is donkerhoornkleurig

.

Iris donker-vanDijckbruin

.

Pooten en nagels zwart.

Maaginhoud: aarde en fraginenten van slakkenhuisjes.

Totale lengte, met inbegrip der naar achteren

uitgestrekte pooten 0.330 M.

Idem zonder deze 0.325 »

Staartlengte . . . 0.121 *

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde
vleugelpunten en dat van den staart . . . 0.055 »

Vlucht . .555 ,

Vleugellengte . 0.177 »

Lengte van den bek 0.040 »
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Culmen rostri ....... 0.053

Hoogte aan de basis 0.130

Wijdte van den bek 0.022

Tarsus 0.055

Middeltoon met nagel 0.041

69. ARRENGA CTANEA, (HORSF) 9

Een betrekkelijk zeldzame bergvogel, waarvan Horsfield

getuigt dat hem
, gedurende zijn veeljarig verblijf op Java slechts

dne exemplaren aangebracht zijn. Op de afbeelding in Temminck's

Planches coloriees heb ik, door vergelijking met het pas geschoten

individu de opmerking te maken, dat de kleur der iris onjuist

«s en de tint van het blauvv der bekleedselen niet goed ge-

kozen is.

Vrouwelijk individu, geschoten op 20 September 1882 op

5000 voet hoogte, Z. 0. helling van den Salak.

De geheele vogel is zwart met sterk geprononceerde glanzende

i/«i in hi.) n we tinten. 0[> den romp is dr verdeeling van tie kleuren

4,er vederen als volgt. Een effenzwarte veder vertoont in hel

bidden een lancetvormige witte vlek , die ook de schacht bet reft,

terwijl hij eindigt in een azuurblauw harig boordsel . Dit geldt

voornaraelijk voor de vederen van borst en buik , doch is ook toe-

PMsdijli op die van den rug. Door de onderlinge bedekking der

vederen is van het wit echter niets te bespeuren tenzij men de

vederen oplieht. Slag- en staartpennen zwart met kobaltblauwe

buitenranden. Alleen de kleine buitenste vleugeldekvederen

en de schoudervederen zijn helder-azuurblauw.

Rek zwart, van binnen even als de tong geel. Pooten en

nagels effenzwart (Aan de pooten kleeft veel aarde).

Iris vanDijckbruin.

Maaginhouil: inseclen, harde pitjes en aarde.
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Tolale lengte met inbegrip der naar achteren

uitgestrekle pooten 0.260

Idem zonder deze 0.246

Staartlengte 0.035

Vluchl 0.425

Vleugellengte . 0.135

Lengte van den bek 0.034

Culmen rostri 0.025

Hoogte aan de basis 0.009

Wijdte van den bek 0.018

Tarsus 0.045

Middeltoon met nagel 0.031

Achtertoon met id 0.023

Zie Nat. Tijdsehr. N. I. Dl. XLII pag. 66.

Passir Patjar.

71. KITTACINCLA 1

SOENP

Zie Nat. Tijdsclir. N. I. Dl. YLIII pag. 100 onder Csrcotrichas

macrotira

.

72. TRACHYCOMUS 0CHR0CEPHALOS, (GM •) 6

Soesd. Tjlfla-rawa

Een mannelijk individu werd geschoten naliij Passir Tjih«»oii1««*-

I)e sonrt koml bier echter zeldeii voor . maar beboort tol de meest

geliei'knosde zangvogels van Java.

Bovendeelen van den romp, do kleine buitenste vleugel-

dekvederen . wangen , krop m burst donkergrijs. De vederen dier

d(v!ni lichiu'n vooralaan bel voorste ffedeelle witachtige sclial'teii

.
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Buik- en fiankvederen rosachtig-grijs met witte schaften.

Ondersle staartdekvederen geelgrijs met okergele randzoomen.

De binnenste vleugeldekvederen hebben eveneens een okergele

tint. De hovenkop , de streek om de oogen en bet voorste deel

der wangen is okergeel. Bij de neusgaten wordt een zwarte

vlek aangetroffen
. Een zwarte knevelstreep begint aan de

basis van de onderkaak en strekt zieh uaar achteren tot

onder de wang uit- Kin en keel wit.

Staart- en slagpennen bistrekleurig : voor zooverre zij in toege-

vouwen staat aan het daglicht zijn blootgesteld , hebben zij

een geprononceerd olijfgroene tint.

Bek en pooten zwart.

Totale lengte van den geprepareerden vogel . 0.240 M.

Staartlengte 0.110 »

Vleugellengte 0.119 »

Lengte der mondopening 0.024 »

Culmen rostri 0.019 »

Hoogte van den bek aan de basis . . . 0.007 »

Mondwijdte 0.015

Tarsus 0.021 »

Middeltoon mel nagel "
. 0.020 »

Achtertoon met id 0.018 »

73. COCROPSIS BIMACULATOS, 6 (HORSF)

Deze vogel werd mij op 17 September 1882 van de Z. 0.

he| ling van den Salak aangebracht , ter hoogte van den bamboe-

Kordel dus ± 5000 voet. Het dier was zeer levendig in



l.sr;

dels korte rerhtopNiaandi- v<>dertje.s. die iwh in p«ii smal oranje-

geel superciliairstreepje naar achteren voortzetten

.

De teugels zijn zwart; de vibrissae eveneens. De wangen

citroengeel. Dezelfde kleur bezitten de vleugelranden , de

vederen om den anus en de onderste staartdekvederen.

Alle bovendeelen zijn donkergrauw , naar olijfgroen overhel-

lend, dal echter op de buitenranden der slag- en stuurpennea

in geelgroen overgaat.

Kin , keel , hals en borst sepia ; de vederen bezitten op laatst

genoemde deel breede witte harige boorden. De buik is witachtig.

Deze kleur gaat op de flanken geleidelijk over in die van

den rug. Schenen olijfgroen.

De binnenvlakle van de vleugels is i:njsarlilig <>n de dek-

vederen zijn daar ter plaatse geelaehtig-wit. De ondervlakle

van den staart is olijfgroen.

Bek zwart. Iris donker-chocoladekleurig

.

Pooten en nagels zwart; voetzool vuilgeel.

Maaginhoud : zaden van tjente manies

en scarabei.

Totale lengte 0.197 M.

waarvan de staart 0.086 »

Afstand tusschen de uiteinden der samengevoeg-

de vleugels en dat van den staart. . . . 0.069 »

Vlucht 0.250 •

Vleugellengte 0.088 »

Lengte van den bek 0.019 »

Culmen rostri 0.013 »

Hoogte aan de basis 0.005 »

Wijdte van den l>ek ...... 0.010 »

Tarsus 0.021 »

Middeltoon met nagel 0.021 »

74. IXOS ANALIS, (HORSF)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XVI pag. 202.



75. IXOS CROCORRHOUS, iSTRICKL)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. DI. XLI pag. 204 onder Ixos hae-

morrhous.

Benteng.

76. HYPSIPETES VIRESCENS, (TEIKIM.) 9

Is op de hoogte van den eersten walerval der Tjiijaiie liowu

Doeren Gede zeer menigvuldig.

Vrouwelijk individu , geschoten op 26 September op bovenge-

noerade plaats.

Bovenkop grijs: alle andere bovendeelen grauw-olijfgroen.

Wangen grijsgroen met witte spikkelvlekken. Kin geelachtig-wit.

Krop
, borst , voorste gedeelte van flanken en buik met witte

vederen bedekt, die breede groene harige boordsels bezitten.

Op de aebterste gedeelten zijn die minder scherp geteekend ,

doch op den krop voornanielijk liebben zij scherpe omlrekken

;

l^nvijl zicli in bet midden van den buik licbt-stroogele tinten

beginnen te vertoonen, die in den si reck om den anus over-

heerschend worden. Ondersle staartdekvederen licbl-stroogeel.

Buitenste vleugeldekvederen donker-olijl'groen. Slagpennen

histrekleurig met olijfgroene buitenrauden en llauwgele binnen-

J'anden. Binnenste vleugeldekvederen stroogeel.

De slaartvederen komen in klenr mel de slagpennen overeen.

be beide uiterste paren eindigen in flauvv-geelvvit getinte

vlekken, Van onderen is de staarl groenarbtig-grijs. Snavel

^onkerhoornkleurig. Onderkaak loodkleurig. Iris bruinrood.

Pooten en nagels als de onderkaak.

De maag hield in vruchten van de tjenle manies.

Totale lengte 0.191 jM.

•iistand lusschen bet uiteinde de samengevoegde
v|eugelpunten en dat van den staart . 0.055

Vleugellengte 0.081
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Lengte van den bek 0.024 M.

Culmen rostri 0.017 »

Hoogte aan de basis. ..... 0.006 i

Wijdte van den bek 0.011 »

Tarsus 0.018 »

Middeltoon met nagel 0.017 >-

77. CRINIGER GDLARIS, (HORSF.) £

Mannelijk individu, geschoten aan de grens van het oorspron-

kelijk bosch op den Z. O, helling van den Salak nahij de Tji- Tjiali.

Vederen van den bovenkop bruinachtig-grauw en naar

achteren zeer verlengd. Bij het rondtrekken op de struiken

naar voedsel, werden zij door den vogel tot een kuifopgezet,

tegelijk met de verlengde witte keelvederen, die dan als

een sik naar voren gebracht werden, waardoor bet dier een

eigenaardig uiterlijk verkreeg.

Teugels, oogleden, wangen en hals grijsaehtig.

De vederen van den nek bezitten eene kleur , die als over-

gang tusschen die van kop- en halsvederen te beschouwen
is. Een twaalftal fijne zwarte nit elkander staande bare...

steken tusschen de nekvederen naar achteren uit. De langste

deze haren heeft eene lengte van 3 centimeters.
Mantel-, rug- en kleine buitenste vleugeidek vederen olijf-

groen. Bovenste staartdekvederen dofbruin.
Evenzoo de buitenranden der slagpennen en de buitenste

groote vleugeldekvederen, weike laatste olijfgroene zoomen beb-

ben. Overigens zijn de slagpennen, op een lichter gekleurde
raud aan de basis van de binnenvlag na, flanwzwart.

Be borst en Banken zijn groengeel. De buik en de onderste

staartdekvederen ecbter helder-citroengeel. De gele lint strekl

zicb nil over de bii.n.'nsle vlcngeldekvederen.
De staartvederen zijn dof-vanDijckbruin en trekkea aan
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linn nnderkanl u;i;ir hel imjze. alwaar bnvi'iidicri ilc scharhte

n

bruinachtig getint zijn.

Iris gebrande terra-sienna

.

Snavel (loukeilioruiikleuri^ : omlerkaak luodblanw.

Pooten vuil-paarschachtig: nagels lichthoornkleurig
'.

Totale lengte 0.200 M.

waarvan de staart 0.087 »

Afstand tnsschen het uiteinde der samengevoeg-

de vleugelpunten en dat van den staart . . . 0.0y6 »

Vlucht 0.520 »

Vleugellengte 0.102 »

Lengte van den bek 0.025 »

Culmen rostri 0.017 »

Hoogte aan de basis 0.007 .

Wijdte van den bek . . . . . .0.014-
Tarsus 0.018 •

; nagel

De maag hield in coleoplera en vrnchten van tjenlv

78. ERYTHROMYIAS MULLERI (BLIJTH) $

Mannelijk individu
, geschoten in het bosch nabij den Rasamala

aankap boven Galoedra (5400 voet).

Alle bovenbekleedselen en ztjden van den hals donker-

leikleurig, alleen op den rug in liehtgrijs overgaande. Wangen
?wartachtig. Achter het oog boven de oorstreek wordt een

kleine vvitte vlek aangetrolTen. Kin en keel donker- , borst

,

voorstc deel van bnik en tlanken //'t7>/-kaneelklenrig. Overigdeel
ll( '

1 ' Hanken grijs. Achterhuik en ondersle slaarldekveileren wit. •

Magpennen donker-bistreklenrig, die der 3 d
' orde met liVlite

randjes. De bnilenste groote dekve.leren van de slagpennen de
A* orde zijn grootendeels zuiverwil . waanlimr daar I«t plaalse up

den vleugel een vvitte vlek ontstaat. Staatpennen donkerbistrc
aan de uiteinden, en wit aan bet voorste deel.



De uitgebreidheid van (lit wit neemt af naartnate de staart-

pennen meer buitenwaarts ingeplant zijn, Echter loopt er steeds

aan den binnenkant naast de witte schacht een fljn zwart

streepje tot aan de basis van den veder.

Bek en pooten zwartachtig.

Totale lengte . 0.120 M.

waarvan de staart 0.051 »

Vleugellengte 0.077 »

Lengte der mondopening 0.013 »

Culmen rostri . . . . . . . 0.008 »

Hoogte van den bek aan de basis . . 0.005 »

Mondwijdte. 0.008 »

Tarsus 0.016 •>

Middeltoon 0.014 »

Deze soort was tot dusverre slechts van Sumatra en Borneo

bekend.

79. MUSCICAPULA MACULATA, (TICKKEl) 9

Van deze soort werden mij herhaaldelijk individu's aange-

bracht. Allen bezaten , hoewel pas gedood , een eigenaardige hub

of meer stinkenden reuk.

Bovenste bekleedselen en de wan^'ii duukrr-ui 'ijsncliliu .
met

rosachtige beldere uiteinden aan de vederen , waardoor zirb die

deelen gespikkeld voordoen. Undersle bekleedselen grauwachtig-

wit, op den buik en de onderste staartdekvederen in helder-

wit overgaande.

Slagpennen donkerbistre met lijne rosachtige buitenzoompjes

en lichlere tint aan den binnenrand, welk laatste kenmerk

voornamelijk die der ^ en 5de orde geldt , en aan de binnen-

vlakte van den vleugel waar te nemen is. De 2 meesl nabijden

romp ingeplante slagpennen der 5de orde zijn zwart met bree-

den belderwitten buitenrand. De kleine buitenste vleugeldek-

vedereu als de bovenromp gespikkeld, de grootere donker-

bistre met beldere lichtroeslkleurige buitenranden en uit-



einden. Bovenste staartdekvederen zwar

De middelste staartpennen zwart, de overige alleen zwart

aan luiu achterste helft , terwijl de voorste helft zuiverwit is.

Bek zwartachtig. Pooten donkerhoornkleurig.

Iris

Maaginhoud : insecten.

Totale lengle van den geprepareerdeii vogel . 0.094 M.

Staart 0.038 .

Vleugellengte 0.058 »

Lengte der raondapering 0.015 »

Culmen rostri 0.009 »

Hoogte van den bek aan de basis . . . 0.005 »

Mandwijdte ....... 0.006 -

Tarsus 0.116 »

Middeltoon met nagel. . . . . . 0.014 »

Achtertoon met nagel 0.010 »

Het boven beschreven individu was een jonge vogel in het

eerste kleed (Dr. 0. Fiissch).

Een vrij voldoende arhoelding van dozen vogel wordt aan-

getroffen op Plaat 274 der Planches coloriees onder der naam

Turdus azureus. De schrijver leekent daarbij aan, dat de

wijfjes alle onderdeelen donkerblauw hebben. Een mannelijk

exemplaar word mij op 23 Sept. uit het dicbte bosch op

ongeveer oOOO voet hoogle van een der oostelijke hellingen

yan den Salak aangebracht. Het was een jeugdig individu,

te oordeelen naar een restant van het eerste kleed op de borst.

De besebrijving en afmetingen waren als volgt.

Alle bovendeelen zwartachtig-blauw , de rug-en stuitvedereu

eindigen in berlijnsch-blauwe harige boordsels. Bovenkop licht-

azuurblauw. De achterbuik en de flanken donkergrauw met
enkele beldere blauwe vederuileinden.

De overige onderdeelen , de wangen en de zijden van den



hals nmberklenrig. Op den krop en de borst bezitten nog

enkele vederen okergele driehoekige eindvlekken als restanten

van het eerste kleed. Slagpennen en buitenste groote dekvederen

zwart met helder-azuurblauwe bnitenranden.

De kleur der kleine vleugeldekvederen komt met die van

den rug overeen.

Binnenvlakte van den vlengel grijsarhtig met miiis\al< j dek-

vederen.

De middelsle slaartpennen zijii linnkri imliUMManvv , de overi-

ge zwart met blauwe buitenvlaggen.

Bek en pooten zwart. Iris vanDijrkliruin. Maaiiinlnuid

:

vruchten.

Bij den jeugdigen verscben vogel is er zeer weinig le iiierken

van de naakte huid, achter en onder het oog, zoo als Temminck

die bescbrijft.

Totale lengte 0.230 M

waarvan de staart 0.098 »

Afstand tnsscben het uiteinde die samengevoegde

vleugelpunten en dat van den slaart . . . 0.059 »

Vlucht . 0.565 .

Vleugellengte 0.115 »

Lengte van den bek 0.026 »

Culmen rostri 0.016 »

Hoogte aan de basis 0.006 »

Wijdte van den bek 0.014 »

Tarsus 0.050 >•

Middeltoon met nagel 0.022 •

81. CY0RN1S BANYOMAS (HOBSF) 5

Deze vliegenvanger wordt veelvnldig aangetroll'en in
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Alle bovendeelen van den romp zoomede de zijden van den

hals indigoblauw. Van de neusgaten tot boven de oogleden

wordt eene licht-bemelsblauwe streep aangetroffen.

Streek 0111 den niond en teugels swart. Wangen zwart-

blauw; scheenvederen eveneens.

De onderdeelen en llanken kaneelbruin , bet donkerst op de

li'H-sl . lid liclilst i»|i den luiik . waar deze klenr ongemerkl in

wit overgaat: onderste dekvederen wilachtig.

De slagpennen zijn zwart met indigoblauwr bnilenranden

De groole buitensle dekvederen eveneens; de kleine echter

liHderazmirblauw. Alle slagpennen bezilten een licbter ge-

1 1

r

j 1 1

r binnenrand. waanbmr de lu'imeiivlakte van den vleugel

zich grijsachtig voordoet. Aan de biimenzijde volgen de dek-

vederen de klenr der flanken.

De staartpennen zijn zwart met bijna geheel iudigoblauwe

Nritenvlaggen . Deze kleuring is bet zwakst l.ij bel uiterste paar.

De bek is zwart. De iris vanDijckbruin.

Pooten en nagels graiiwacblig-boornkleurig.

De maag hield gevleugde en andere insecten in.

Totale lengte 0.146 M.

waarvan de staart 0.065 .

Afstand tusscben bel uileinde der samengevnegde

vleugelpunteii en dal van dm staart . 0.029 »

Vluchl 0.235 »

Vleugellengte 0.076 »

Lengte van den bek 0.019 »

Culmen rostri 0.012 »

Hoogte aan de basis 0.004 .

Wijdte van den bek 0.012 i

Tarsus 0.018 .

Middeltoon met nagel 0.015 .

82. EUMY1AS INDIGO, (HOBSF.) 9

vogeltje



mountain-junks of Jam" bq^rkt is , srhijnt echter eene grootere

geographische verspreiding te bezitten, gelijk reeds Bernstein

op pag 128 van jaargang 1861 in het Journal fur Omithologie

opmerkte. Volgens laatstgenoeniden schrijver komt deze vlie-

genvanger op eene hoogte tusschen de 5000 en 5000 voet op

den Gedeh voor. Van den Sa/ak werden mij op 19 Sep-

tember twee individu's aangebracht , die op ± 4000 voet hoogte

in het bosch aan den Z. 0. helling geschoten waren.

Het volwassen individu was een wijfje, het andere was van

het raannelijk geslacht en bevond zich in overgangskleed.

Eerstgenoemd bood het volgende aan, Alle vederen van

den kop en romp zijn indigoblauw, uitgezonderd de buik- en

onderste staartdekvedercn , die grauwaclitig-wit zijn. Dit

blauw verschilt echter in tint en intensiteit naargelang de

verschillende lichaamsdeelen. Zoo zijn de bovendeelen min

of meer granwachtig, terwijl de kop helderder is.

Het levendigst blauw wordt aangetroffen op de keel en op

een band, die dwars over het voorhoofd tot op den superci-

liairstreek loopt.

De teugels daarentegen zijn zeer donker gekleurd en na-

deren meer het zvvart.

De slagpennen zijn zwart. met grijsblauwe buitenrandeu

en wit aan de basis van den binnenrand; meer naar binnen

strekt dit wit zich over den geheele binnenrand uit.

De buitenste vleugeldekvederen zijn eveneens zwart met

grijsblauwe zoomen.

Alle staartvederen hebbeu grijsblauwe zoomen aan den

buitenrand. De beide middelste zijn voor het overige effen-

zwart. De anderen bezitten een witte basis.

Bek, pooten en nagels zwart. Iris zwartachtig.

De maag hield insecten in.

Totale lengte 0.158 M.

waarvan de staart 0.032 »

Afstand tusschen het uiteinde de samengevoegde



Vlucht
. 0.220 M.

Vleugellengte 0.070

Lengte van den bek 0.015

Culmen rostri 0.008

Hoogte aan de basis 0.005

Wijdte van den bek 0.010

Tarsus
. . 0.014

Middeltoon met nagel . . . 0.014

Achtertoon met nagel 0.015

Hel. jeugdig individu was egaal-grijsachtig-blauw en had

geen lichte tinten ora den bek . de borstvederen waren grijs-

achtig met grauwwilte uiteinden; hel wit van den buik was

met veel grijs vermengd. Ook bij de bovenste staartdekvederen

waren nog witte puntjes aanwezig, De onderste staartdekvederen

hadden een grijze kleur en eindigden flauwokergeel.

83 HYPOTHYMIS AZUREA, (BODD.)

SoEIVD

Zie Nat. Tijdschr. N. I. XLIII pag. 101.

Doeren Gedeh.

Bovenkop. leugels. voorste deel der wangen en kin zwart.

Achterdeel van de wang, de nek. de zijden van den hals, de

krop en borst leigrauw. Boven hel oog een witte superciliair-

vlek en onder de kin een witte halsband, die slechts tot de

zijden van den hals rcikt. Buik . flanken . mantel en rug rosachtig-

grauw, dat op de stuit en de aaderste staartdekvederen

geleidelijk in belder-vosbruin overgaat. Dezelfde bruine kleur

nebben de slaartpennen . zij betreft ook hare schachten. De

slagpennen en hunne buitenste dekvederen zijn bistrekleurig, de

eerste met roestbruino randeu , zoowel van de binnen- als bui-
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tenvlag ; de laatste met dergelijke zoompjes. Bek zwart. Pooten

en nagels paarschachtig-loodkleurig. Voetzoolen vuil-okergeel.

Maaginhoud: kleine colopterae en hymenoptera.

Totale lengte 0.164 M.

Waarvan de staart 0.084 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart. . . 0.055 »

Vlucht 0.072 .

Lengte van den bek 0.012 »

Culmen rostri ...... 0.009 »

Hoogte aan de basis 0.005 »

Wijdte van den bek 0.007 i

Langste vibrissae ...... 0.012 »

Tarsus 0.017

Middeltoon met nagel 0.015

De vogel was geschoten in bet dichte bosch op ± oOOvoet

hoogte Z. 0. helling van den Salak. op 20 September 1882.

85. LEUCOCERCA EURTDRA, (S- MULL) 8

Soskd

Alle bovendeelen grijs, de kop het donkerst.

Teugels en wangen zwarlachtig. Alle onderdeelen, uitge-

zonderd de buik- en de onderste staartdekvederen licht-

hlaiiwgrijs. Deze laatste deelen zijn grnuwwit. De wide

Stiperciliairvlek begint boven de nensgaten en is grnoler

dan bij de andere Javaansche Rhipidurae: zij strekt zieh

tot boven het oog. Een witte halsband ontbreekl bij deze soorl.

De staart is, als bij de overigen, waaiervonnig nitgespreiil.

De beide uiterste staartpennen hebben een witte vlek aan hun

uiteia.lc. die voor het uiterste paar de beide vlaggen . voor het

tweede paar alleen de buitenvlag betreft. De overige vleugel-

on staarlvederen zijn zwarlarblig mel blauwgrijze bnilonranilen.

De groote binnenste vleugeldekvederen grijsachtig met witte

eindzoompjes.



Iris donker-vanDijckbruin. Bek, pooten en nagels zwart.

Maaginhoud: kleine vliegende insecten en inieren.

Het iudividu werd mij uit het dichte bosch nabij den 3den

walerval van de Tjitjatie op 23 September aangebracht.

Totale lengte 0.174 M.

waarvan de staart 0.086 »

Afstand tusschen het niteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart . . . 0.051 .

Vlucht 0.260 »

Vleugellengle 0.084 »

Lengte van den bek 0.018 »

Culmen rostri 0.015 »

Hoogte aan de basis 0.005 »

Wijdte van den bek 0.009 .

Langste vibrissae 0.013 »

Tarsus 0.016 »

Middeltoon met nagel 0.015 »

86. LEUCOCERCA JAVANICA, (SPARRM )

Zie Nat, Tijdschr. N. I. Dl. XLH pag. 69.

Paljar.

87. CDL1CICAPA CETLONERSIS, (SW.) 9
Sokto..

Vrouwelijk individu , gesclioten in liet bosch ii

»ven Galoedra Z. 0. helling van den Salak.

Kop en nek donkergrijs: wangen, teugels, kin <

Mantel en rug olijfgroen, gel eideiijk op de sluit enbovenste

staartdekvederen in geelgroen nvrru;i;imii'. Flankcn on borsl

geelgroen. Buik en verdere on derdeelen heldergeel.

Schoudervederen als de romp. Slairpcnnon <mi liiinn.' buitiMisle

dekvederen bistre met geelgroe no builenranden, Binnenvlakte
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van den vleugel grijsarhti^ I flauwgoH gotim** dokvodertje*

Snavel donker-. onderkaak liehthoornkleurig. Bek van bin-

nen geel. Pooten en nagels donkerhoornkleurig. Hiel , achter-

wand van den tarsus en voetzool oranjegeel.

Iris donker-vanDijckbruin.

Maaginhoud: vliegende kleine msecten.

Totale lengte 0.155 M.

Staartlengte 0.047 »

Afstand tussclien hel uiteinde der sainengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart

.

0.025 »

Vlncht 0.175 »

Vleugellengte 0.055 »

Lengte van den bek 0.012 »

Culmen rostri 0.008 »

Hoogte aan de basis 0.005 »

Wijdte van den bek 0.008

Tarsus 0.012

Middeltoon met nagel 0.008 •

88. CRYPTOLOPHA TRIVIRGATA, (TEWM) Q
SOESD

Is tot heden slecbts van Java bekend.

Mannelijk individu, gesehoten den 9™ October 1882 op 6000

voet hoogte, Z. U. helling van den Salak.

Alle bovendeelen van den romp olijfgroen. Bovenkop zvvart

met eene overlangsche olijfgroene streep in het midden. Eene

geelgroene superciliairstreep strekt zich nit van de neusgaten

tot boven de oorstreek. Teugels en een streepjc achter bet

oog flauwzwart. Wangen, zijden van den hals. flanken en

onderdeelen geel met groenachtige tint. Dit gecl gaat ter

zijde van het lichaam geleidelijk in het, groen van de boven-

deelen over. Slagpennen bistre met olijfgroene buitenranden.

Bovenste vleugeldekvederen als de aangrenzende rompvederen.

Binnenvlakte van den vleugel grijs met geelachtige dekveder-

tjes. Vleugelrand geel. Staartpennen flauwsepia . van olijf-



groene boorden voorzien. Hel middelste paar geheel olijfgroen

.

Snave! donkrrliooniklf-'iirig : onderkaak lichter getint. Iris

vanDijckbruin. Pooten loodblauw : voetzolen okergeel.

Maaginhoud: Insecten.

Totale lengte. . .0.115
waarvan do staarl 0.044

Afstand lussehen hel uiteinde der samengevoegde

vleugelpunlen en dal van den staart. . 0.017

Vlucht 0.182

Vleugellengte. ........ 0.057

Lengte van den bek 0.015

Culmen rostri . . . . . ? (*)

Hoogte aan de basis 0.005

Wijdte van den bek 0.007

Tarsus 0.020

Middeltoon met nagel 0.012

De vogel werd door Dr. 0. Finsch gedetermineerd.

89. CRYPTOLOPHA SCHWANERI, [Jim) 6

Was tot nu toe slerhls op Borneo Baiuljormasin) aangetroffett.

Mannelijk individu. grscbolon op 2 October 1882 in den bam-

boegordel bij de Tji-Tjatji.

Voorste gedeeltn der bovenbekleedselen gramvdonkm-grijs:

'angzamerhand naar den rug toe ncemt die kleur eene flauwe

&ft)%roene lint aan, die slerker wordt op de stuit en bij de

bovensle staartdekvederen wcder iets naar vuilgeel overhelt.

Een wit superciliairstreepje wordt boven de teugels aan-

getrotl'en. Deze zijn donker als de bovenkop gekleurd. Kin

en hals wit: alle overige onderdeelen flauwcitroengeel.

S'agpennen en hare buitensle dekvederen doorsrbijnciid-

Qauwbistrekleurig: de eerste met. flauwolijfgroene buitenran-

v.i< hij <lit indiviilu uciicrsrlm!.'!!
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den en heldere msarhlig gelinle biniienr.mden. Sljuirtpennen

flauwbist re , doorschijnend en rosachtige binnenranden. Binnen-

vlakte van den vleugel grijs met witte dekvedertjes.

De langsle viluiss;ic mken l«»l 1 >
i

j 1 1 ; i ;i;m lid nilciinl*' v;m ilea

bek. Deze is donkerhoornkleurig ; slechts een klein plekje

aan den onderkant van de onderkaak is loodblauw.

Iris sepia. Pooten en nagels flauwhoornkleurig.

Maaginhoud : insecten.

Totale lengte 0.101 M.

vvaarvan de staart 0.038 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vlengelpunten en dat van den staart. . . 0.025 »

Vlncht 0.150

Vleugellengte 0.046 »

Lengte van den bek 0.015 »

Culmen rostri 0.009

Hoogte aan de basis ..... 0.005 »

Wijdte van den bek 0.007 »

Tarsus 0.017 »

Middeltoon met nagel 0.011 »

Ook deze vogel werd door Dr. 0. Fijjsch gedetermineerd.

90. PERICOCROTDS PEREGRINUS, (L-) 9

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 72.

Passir Patjar.

Het vederkleed van het mannetje werd reeds vroeger onder de

Bataviasche vogels beschreven. Een wijfje, dat mij op 1*

October 1882 te Passir Patjar gebracht werd, had a lie boven-

deeleu tot aan de stuit lichtgrijs. De vnorhoofdsvodertjcs.

do ooglidvedorljes en ;ille ondcrdeolon wit met flauwokergele

tint : de nndersle slaarldekvederen flanwired. Achterste (led

der Ranken eveneeng.

Stuit oranjeachtig ; bovenste slaarldekvederen vurig menierood.
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Slagpennen bisterkleurig met een lichlokergekn dwnrsband.

Binnenste vleugeldekvederen lichtokergeel.

Slaarlpmmen als bij do miilci'ii seksc: cchlcr is ltd nranjc hdilcr

Iris, bek en poolen als bij het. mannetje.

91. PERICOCROTUS MINIATUS, (TEMM-) £ & Q

Individu, gesclioten aan de grens van het oorspnmkrlijk

bosch nabij de Tji-Tjiati op ongeveer 5000 voet hoogtc

(Salak). Kop, nek, mantel, voorste gedeelte van den rug

en de kleine buitenste vleugeldekvederen zwart met indign-

blanwen weerschijn. Alle overige deelen van den romp intens-

rermiljoenrood , het lichtst op den buik, alwaar de witte

kleur van de basis der vederen doorschemerl. De buitenste rij

der groote vleugeldekvederen is rood. De slagpennen zijn

/wail cchier loopt dwars over den vleugel een breede roode band

,

die aan de buitenvlag van de derde slagpen beginl. Deschach-

ten blijven desniettemin in het rood gekleurde gedeelte zwart.

De vier middelste staartpennen zijn zwart : de andere slechts

zwart aan hare basis en overigens vurigrood , het minst

zwart koml v • aan de huilnisle voderon . ltd mecst aan de

uieer binnenwaaiis ingeplante.

Kck en pooten zwart. Iris vanDijckbruin. Maaginhoud:

'allnoze kieine vliegendc insecten.

Totale lengte. ^ 0.181 M.

Afstand lusschen het. uiteinde der samengevoegde

Vlucht . 0.2;j2 »

Vleugellengte 0.086 «

Lcngle van den bek 0.018 »

Wijdte van den bek 0.010



Hel wijfje heeft dezelfde kleuren als het mannetje. Het

zwart der bovendeelen is alleen tot den bovenkop beperkt en de

mantelvederen zijn voor een klein deel blauwzwart , doch overi-

gens met roode harige zoomen bedeeld : hierdoor doet zich

dit deel bruinrood voor. Het rood is iets zachter en herin-

nert meer aan het rood der Trogons. Het strekt zich ait

tot aan de kin . de wangen en de zijden van den hals , terwijl

bovendien de supra-orbitaalstreek die linl bezit.

92. PERICOCROTDS FLAMMEDS, (TEMM) J & Q
SOKKD

Een paar dezer vogels . mannetje en wijfje , werd mij op 3 Octo-

ber gebracht van Boeren Gede.

Het mannetje had het volgend vederkleed.

Kop, nek, mantel en voorste deel van den rug zwart met

zeer flauwen groenachtigen glans. Overige deelen van den

romp heldervurigoranje , het meest intens op borst en stuit.

Schoudervederen als de romp. Groote en klein* 1 buitenste

dekvederen van de slagpennen der r t0 orde dofzwart. Vleugel-

rand oranje. Overige groole dekvederen zwart met oranje

uiteinden. Slagpennen zwart: dwars over den vleugel loopt

nabij de basis een breede helderoranje band, dip voor de

buiteuvlaggen der slagpennen donkerder getint is dan voor de

binnenvlaggen.

De schacht blijft in het licht gekleurde deel zwart. De

drie buitenste slagpennen zijn, op een klein vlekje aan de

bioneiivlag na, egaalzwart van kleur. Aan het uileinde van

de meest hinnenwaarts ingeplanle slagpennen der 2
1 orde

wordt nog bovendien een smalle oranje buitcnrand aangclrnffen.

Rehoudens de bovenvcrmi'lilc dwar<;|>and , is de binnenviakte
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van den vleugel grijsac.htig <<u hezil zij nriiiiji'klciiri^' ki«'un-

dekvederen.

Het raiddelste paar staartpennen is zwart, uitgezonderd een

klein oranje vlekje aan het uiteinde. De overige zijn oranje

met eene zwarte basis. Het zwart neemt geleidelijk in uitge-

breidheid af, naarmate de stuurpennen meer buitenwaarts

geplaatst zijn. l)e schachten worden daar aan haar uiteinde

lichtgeel.

Bek, pooten en nagels zwarl.

Iris vanDijckbruin.

Maaginhoud : insecteu.

Het wijfje heeft alle onderdeelen heldercitroengeel : wangeu

en voorhoofd naar voren geel. Stuit en bovenste staartdekvede-

ren geelgroen. Overige bovenbekleedselen van den romp don-

kergrijs.

Vleugel- en staartvederen als by het mannetje; vvat bij dit

filler oranje gekleurd is, wordt citroengeel bij het wijfje.

Bek, iris en pooten eveneens als bij het mannetje,

•ndividu 0.179 M.

Middelste staartpennen 0.078 •

Diterste idem 0.036 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart. . . 0.050 -

Vlucht. 0.250 -

Vleugellengte 0.080 »

Lengte van den bek 0.020 .

Culmen rostri 0.011 »

Hoogte aan de basis 0.005 »

Wijdte van den bek 0.010 .

Tarsus. 0.010 »

Middeltoon met nagel 0.014 »



93. GRAUCALUS LARVATUS, (MULL- & SCHLEG ) 9

Geschoten op korten afstand van den lop van deu Sakik nabij

di-ii oorsprong van de Tji-Tjali , terwijl hij <>|> con dooden tak

boven in een boom zat (23 Sept. 1882).

De geheele vogel is aschgrijs, iets donkerder op den kop.

De tengels zijn zwarl en de streek om de oogen flanwzwartachtig.

Slagpennen zwartachLiy met asrhgrijze builenraiideii, welk

grijs zi.-h oj) die van de 2' 1 '' orde verbreedt en eindelijk bij die

der 5de orde de geheele buitenvlag inneemt.

De basis der binnenranden van de slagpennen is lichter ge;

tint: vandaar, dat de vleugels aan bun binnenkant lfcht-

grijs gekleurd zijn. Binnenste vlengeldekvederen lichtgrijs ,
en-

kele met witte dvvarsbandjes. Staartpennen zwart: vooralde

/ijib'lingscbe hebben lichtgrijze uiteinden.

De stevige bek en de pooten zijn zwart.

Iris vanDijckbriiiii.

Maaginhoud

:

Totale lengte 0.231 M.

Afstand tusschen bet niteinde der samengevoegde

vleiigHpunleii en dal van Am slaart . . . 0.053 »

Vlucht 0.420 »

Vleugellengte 0.142

Lengte van den bek 0.034 »

Culmen rostri 0.024

Hoogte aan de basis ...... 0.011

Wijdte van den bek 0.017

Middelloon met nagel 0.021



94 VOLVOCIVORA FIMBR1ATA, (TEWR.) 6 & 9

Den 26 ste" September j. I. werden mij liet mannetje en het

wijfje van deze soort aangebrachl . heide waren geschoten in

hel oorspronkelijk bosch, op ongeveer 5000 voet hoogte, aan

de Z. 0. helling van den Salak.

Het mannetje <ln»eg lie! volgend vederkleed.

De geheele vogel is egaal-blauwaohtig-donkergrijs, dal op

den koji van lievorlede hel zwart nadert en bij de tengels in

die kleur overgaat. De grijze klenr is het liehlst op de stnit

en de onderste staartdekvederen.

De slag- <'!i slaailpenneii zijn zwarl mel donkergroenen

""'laalyloed. De drie uiterste paren van deze laalsfe eindigen

in giijze vlekken, welke bij de meestbuitenwaarts gekeerde het

grootst zijn en bij hel 2,le en 5' 1
' paar alleen tot een zoompje.

beperkt blijven.

Bek zwart. Iris donker-vanDijckbruiii.

Tarsi grijsachtig, toonen en nagels donkerder gekleurd

te herkennen , zooals die op de plaal in Trmmlxck's Planches

cttlorievs afgebeeld zijn en waaraan de vogel zijn soortnaam

ontleent; integendeel, deze vedemi eindigen bij het bovenbe-

schreven iiidividn evenals gowoouhjk bij de andere vogels.

fi ij het wijfje, dal. op de vvangen grijs en wit. gestreept is,

loopen die strepen in overlangscbe richting over de wangvede-

ren, waardoor op de teekening het idee van franjes kan op-

gewekt worden. doch in werkelijkheid bestaan deze bij het

mU aangebrachte wijfje evenmin. Misschien, dat later te

ontvangen individu's van anderen leeftijd dit verschijnsel aan-

hieden, doch in alien gevalle dien ik er op te wijzen , dat niet

u,u
Jd die fimbriae bestaan.

Het vederkleed van het wijfje was liehter grijs dan dat van

tat mannetje.

De bovendeelen zijn egaal van klenr. Alleen is ereenewit-

"''''--lii/.e superriliair sheep op le nierken . die bij de neus-
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gaten begint en achter net oog geleidelijk eindigt. De onder-

deelen en de flanken zijn wit , met dicht op elkander staande

grijze dwarslumdjes geteekend. Wangen als boven venneld is.

De binnenste vleugeldekvederen en de vederen van de schenpn

evenals de onderdeelen gekleurd.

De onderste staartdekvederen zijn wit niel twee con-

centrische fljiie donkergrijze zonmen. De buileiiste vleugeldek-

vederen helilien erne zwarlachlige kleur inel snialie liclilgrijz.*

zoompjes, De slagpennen evenzoo.

De binnenvlakte van den vleugel is echler grijs.

De staart is zwart. De middelsie pennen h.'Mieii een smal

wit eindzoompje; de andere witte uiteinden, het groolst aan

het buitenste paar, alvvaar het wit zich naar vorcn op de

binnenvlag uitbreidt. Bek , iris en pooten als bij bet mannetje.

Afmetingen van bovenbeschreven mannelijk exeniplaar.

Totale lengte 0.206 M.

waarvan de staart. 0.077 »

Afstand tusschen bet uiteinde der sainengevoegde

rleugelpunlen en dat van den staart. . . . 0.046 »

Vlucht 0.520 •

Vleugellengte 0.105 -

Lengte van den bek 0.022 »

Culmen rostri . 0.014 »

Hoogte aan de basis 0.005 *

Wijdte van den bek 0.012 •

Tarsus 0.018 »

t nagel 0.015 »

95. LALAGE TERAT, (BODD)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIl pag. 71 onder Lalage orientate-



96. DICRURUS LONGUS, (TEMKI)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 74 onder Dicrourus longus.

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag . 73 onder Dicrourus

cineraceus .

Passir Patjar

.

98. BHRINGA REMIFER, (TEMM) 5

Mannelijk individu
, geschoten boven de Tp-Tjiali op 5000 voet

hoogte (Salak).

Het gansche vederkleed is effenzwart mel staalgroenen

werisrhijii en vertoont geschubde vederen op den kop , deu nek

en de borst. Bij de leugels zijn de vederen borstelig, staan

naar voren en bedekken de neusgaten ; de voorste zijn bet langst

en reiken lot aan de belli van den snavelrug.

De binnenste vleugeldekvederen zijn gedeeltelijk met staal-

groenen glans: de groote eindigen in witte puntjes.

De inetaalglans is bij de slagpennen tot de builenvlaggen

beperkt. Uitgezonderd bet iniddelste paar , dat dien glans over

<ie ^insclit' hnvciivlaklf lieH'l . geldt dit ook voor de staartpennen.

De twee uilor.sle siaarlpenncn vormen het vonrnaamste sieraad

van den vogel. De scbacbl is buitengewoon verlengd en alleen

aan het uiteinde van vlaggen voorzien, waarvan de vorin

ten rechte door Temmince vergeleken werd bij eene in-

landsehe pagaai, zooals die b. v. op Borneo in gebruik is.

De vlaggen zijn door donkere dwarsbandjes gemoireerd en de

schacbten zijn niel gedraaid , zooals dit bij andere soorten het

I'M-k
. a^ls



7,1 H

De maag liield eene iinmle hoeveelheid hlauwe torrHjes in

Afstand tusschen de punt van den nek en het uit-

einde der middelste staartpennen 0.258 M
Lengte dezer laatste 0.116

Buitenste verlengde staartpennen . 0.295

Naakt gedeelte van hare schacht . . .0.171

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van de middelste staartpennen 0.062

Vlucht 0.590

Vleugellengte 0.125

Lengte van den hek 0.028

Culmen rostri 0.021

Afstand tusschen de punt van den snavcl en het

uiteinde der naar voren gebogen neusvederen . 0.012

Hoogte van den bek aan de basis. . 0.009

Wijdte van den bek 0.012

Tarsus 0,017

JVIiddeltoon met nagel . .0.018

99. ARTAMUS LEDCOGASTER . (VALENC)

Dl. XLII pag.

Tji Melai

100. EURYLA1MUS JAVANICUS, (HORSF.)

Mannelijk individu, geschoten nabtj Passir-Tangkil in het

oorspronkelijk bosch, op 5000 voet hoogte.

Kop donkergrijsachtig met paarsche tint, op het voorhoofd

geleidelijk donkerder wordende. Nek, wangen, keel en krop

lichtergrijs met paarsche tint. Hoist en buik lichtwijnkleurig,

om den anus en de onderste staartdekvedenm lirhlgeel zijn.

Bevederd gedeelte der schenen zvvart. Even zoo de mantel-



rug, vleugels en staart . Op het midden van den rug loopt

eene rij lieldergele vederen en de hovenste staartdekvederen

zijn eveneens heldergeel gekleurd. Ook de schoudervederefl

zijn gedeeltelijk lirhtgeel , zoodat naast de gele rugstreep

twee kortere overlangsche gele strepen in het oog vallen.

Dwars over het midden der slagpennen van de 2de orde loopt bij

den toegevouwen vleugel eene lichtgele streep, die slechts den

f'iiit. iic, Hid der vederen betreft, terwijl de basis der shigpi'iincn

aan den hinneiir.-md lirhttikcrkleurig is.

Behalve de middelste, die effenzwart zijn, hebben de staart-

pennen nabij haar uiteinde eene witte dwarsvlek , die de binnen-

vlag betreft, en alleen voor het uiterste paar over de ge

heele veder gaat.

Bek donkerpaarsch met zwarte randen en een gelen rug.

De gedroogde pooten zijn okerkleuriggeel.

NB. Sommige mannetjes bezitten een zwarten dvvarsband over

den krop.

Totale lengte van den geprepareerden vogel. . 0.176 M.

Staartlengte 0.059 »»

Vleugellengte 0.103 »

Lengte der mondopening 0.053 »

Culmen rostri 0.024 »

Hoogte van den bek aan de basis . . 0.010 »

Mondwijdte 0.021 -

Tarsus 0.025

Middeltoon met nagel 0.025 -

Achtertoon met id 0.014 »

101. MYIOLESTKS 0BSC0ROS. (HOBSF)

Zie Nat. Tijdschr. N, I. Dl. XLIpag. 205 onder Tephrodomis

hirundinacea
.



102. HYLOTERPE GRISEOLA, (BLYTH)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIIIpag. 102 onder Hylochan

philomela

.

Passir Patjar

.

103. LANIELLUS LEUCOGRAMMICUS , (TEMM) Q

Deze naam is het eerst aan bovengeuoemden vogel gegeveu

door Temminck naar aanleiding van exemplaren , door de leden der

Natuurkundige coinmissie hem destijds van Java toegezonden. De

vogel is uitmuntend afgebeeld op plaat 592 der Planches coloriks ;

alleen zijn de geelgekleurde onderdeelen ten onrechte op de

teekening als wit aangegeven . Swaiinson bepaalde later de plaats

,

die de nieuw ontdekte vogel moest innemen, en rangschikte

hem onder de klauvvieren. Hij stelde Laniellus tot geslachts-

naam en doopte den vogel als Laniellus leucoijrammicus ,
welke

naam ook door Bonaparte werd aangenomen.

Een exemplaar werd mij op 23 September j. 1. gebracht

van de Tji-Tjati, van ongeveer 4000 voet hoogte , en was in het

dichte bosch geschoten

.

De beschrijving van het vederkleed is als volgt.

Kop en wangen donkergrijs. Bovendeelen van den romp,

zijden van den hals eti flanken kastanjebruin met overlangselie

witte schachtvlekjes of streepjes in het midden der vederen.

In den nek en op de zijden van den hals zijn deze vlekjes

klein en bezitten zij een druppelvorm ; langs de flanken daaren-

tegen zijn zij groot en langwerpig.

Alle onderdeelen zijn flauwstroogeel , dat langs de wangen

in wit overgaat en onder aan den buik intenser wordt.

Slagpennen zwart met wit aan de basis van den binnenrand

;

de 3d*, 5de en 4 dt! met witte zoomen aan het achtereind van hare

buitenvlag. Dit geldt ook voor alle slagpennen der 2Ue orde.

Buitenste dekvederen zwart met grijze zoomen, waardoor

zij zieh gesrlmbd MMtrdoen . Hinnenvlakh' dt v

r \!cngfls gnjsach-

tig met tlauw-napelschgele dekvederen.
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De staart is wiggevormig verlengd; zijne vederen zijn

donkergrijsachtig, door dwarsbandjes gemoireerd

,

terwijl zij

bovendien in witte punten eindigen.

Bek donkerhoornkleurig . Iris ponceaurood

.

Pooten en nagels olijfgroen

.

Maaginhoud: kleine kevertjes en tallooze koppen van insecten.

Totale lengte 0.210 M.

waarvan de middelste staartpennen . . . 0.097 »

Lengte der buitenste staartpennen . . . 0.064 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart . . 0.075 •

Vlucht 0.267 .

Vleugellengte 0.088 »

Lengte van den bek 0.021 »

Crimen rostri 0.01

5

»

Hoogte aan de basis 0.006 .

Wijdte van den bek 0.012 -

Tarsus 0.028 »

Middeltoon met nagel 0.018 »

104. UHIUS BENTET, (HORSF) Q
Soesd. Towet.

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 75 onder Lanius Shah.

Passif Patjar.

Eene beschrijving van dozen ook te Passir Patjar algemeenen

klauwier werd reeds in Deel. XLII van dit Tijdsclirift op pag.

75 gegeven.

De inlanders noemen den vogel towet en niet lowm, zooals

Bernstei>- voor Gadok opgeeft.

Een individu in jeugdig kteed werd op 17 Sept. le Patsir

p«tjar geschoten. Hel vertonhdc de volgende kleuren.

Kop. nek en mantel grijs. Rug en stuit helderrosachtig

;

onderdeelen wH en Ratiwroestkleurig get in I : tlanken rosarhtig.

Over de borst loopt een gordel van thuiw getintfl donkere

gegolfde dwarsbandjes, doordat de vederen te dier plaatse
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in donkere zoompjes eindigen. Dit is ook het geval met de

vederen van de flanken en de bovendeelen van den romp en

kop. Door de mindere grootte der vederen , die dit laatste deel

bekleeden , staan de dwarsbandjes daar het dicbtst op elkan-

der, terwijl zij op den rug en de stuit daarentegen wijd uit

elkander staan.

De bek was als bij den volwassen vogel. Alleen de mondhoek

was nog geel. Iris zwartbruin.

De zwarte wangstreek is nieer bistrekleurig. Dezelfde kleur

bezitten de vleugelvederen , waarbij opgemerkt wordt, dat

de slagpennen der 2de en 3dc orde benevens de buitenste dek-

vederen met rosachtige banden omzoomd zijn. De staartpennen

worden helderder van tint, naarmate zij ineer buitenvvaarts

ingeplant zijn , zoodat de middelste zwartachtig en de buiten-

ste rosacbtig-grijs gekleurd zijn.

Pooten en toonen donkerloodkleurig en flauwokergele voetzolen.

Maaginhoud: sprinkhanen.

105 PTERDTHIDS FLAVISCAPIS (TEWIKI) £ EN JUV-

Den 29*° September werd door den Heer J. Stortemjekeb

boven de kampong Doeren Gede, ter hoogte van 3000 voet,aan

de Z. 0. helling van den Salak een jeugdig mannelijk indi-

vidu van deze vogelsoort geschoten, dat geheel als het vvijfje

gekleurd was.

De kop is in betrekking tot de lichaamsgrootte zeer ont-

wikkeld te noemen.

Bovenkop grijsachtig; de kleine voorhoofdsvedertjes hebben

grijze schachtjes. Boven het midden van het oog begint eene

flauwrosachtig-witte streep, die zich naar achteren tot den nek

voortzet. Ook de onderste ooglidvedertjes komen in kleur met

deze streep overeen. Teugels en wangvederen rosachtig-gf^8,

Dit zet zich langs de zijden van den hals tot in den nek voort

,

waar eene flauwoliji'groene tint gaat voorheerschen , zoodat de

bovenste bekleedselen van den romp zich groenachtig-grijs voor-



^s;>

doen. Kleine buitenste vleugeldekvedertjes donkergrauw met

olijfgroene boordjes; de middelste bistrekleurig met lichtna-

pelschgeel getinte harige zoompjes; groote vleugeldekvederen der

l
s,e orde zwart; die der 2 lle orde bistrekleurig en van olijlgrornr

huitein "tiden voorzien. De 4de slagpen is de langste. Alle

zijn zwartacbtig met groene barige buitenboorden en wit-

acliiiur binij('nr:ui(!(Mi : de Imineusle si;igpeiinen der 2 ,]
' orde zijn

bijna gebeel olijfgroen.

Biiineiivlakte der vleugels grijsaehtig met witte dekvedertjes.

Alle onderdeelen van den vogel zijn vvitachtig, dat langs de

flanken eerie rosachtige tint krijgt en op de onderste staart-

dekvederen in napelscbgeel overgaat

.

Behoudens bet. middelste paar, dat donkerolijfgroen is, zijn

alle staartpennen bistrekleurig met iets donkerder uiteinden

en helderolijfgroene buitenvlaggen

.

De drie uiterste paren eindigen in okergele uiteinden, voor

het buitenste paar bet meest uitgebreid.

Snavelrug donkerhoornkleurig

.

Kanden van de bovenkaak en de gebeele nnderkaak lood-

Pooten vuil-vleeschkleiirig. Nagels donkerhoornkleurig.

Iris blauwgrijs.

Maaginhoud: zeer veel torretjes.

Totale lengte 0.158 M.

waarvan de staart . 0.049 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart. . 0.027 »

Vlucht 0.210 .

Vleugellengte 0.068 »

Lengte van den bek 0.020 •

Culmen rostri 0.012 »

Hoogte aan de basis 0.006

Wijdte van den bek 0.012 -

Tarsus 0.026 *

Middeltoon met nagel 0.017 »
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Den 4den October werd mij van den l
stt" waterval der Tfi-Tpati

een mannelijk exemplaar gebrachl , »lal bijua in volkomen kleed

was. Het grijs op het voorboofd en de bovenste bekleedselen

was reeds bier en daar door glinimende zwarte vedertjes ver-

vangen. Het rosachtige van de witte superciliairstreep en de

zijden der onderdeelen was geheel verdwenen en had plaats

gemaakt voor zilvervvit.

Van af de 5e slagpen hadden alle pennen der l
ste orde aan

haar uiteinde een wit puntje gekregen. De okergele puntjes

van de staartpennen waren daarentegen tot bet uiterste paar

beperkt. De buitenste dekvederen van de vlengels vertoondei

aan hare uiteinden flauwe geelachtige zoomen , waardoor op

den toegevouwen vleugel twee evenwijtlke sclniins ioopende stre-

pen te voorschijn kwamen.

De slagpennen der l
sle orde zijn nu , uitgezonderd een helder-

witte binnenrand, zuiverzwart de harige buitenranden zijn

verdwenen. De drie meer binnenwaarts geplaatste eindigen

voor het grootste deel in geel ; de binnenrand is daar ter plaatse

rosbruin

.

Op de teekening, die Temminck in zijn Planches Coloriees

van den volwassen vogel geeft , laat hij naast dit geel het zilver-

wit der harige flanken uitkomen.

106. PARDS CINEREUS, VIEILL

SOEND •

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLI pag. 206.

Passir Patjar.

107. PSALTRIAEX1LIS, (TEMM.) 6

SOEM)

Ik meen mij niet te vergissen , wanneer ik beweer, dat deze

soort het kleinste vogeltje van Java representee^. Het leeft

gezellig in groote troepen in de hoogere streken der bergen.



Onderstaande beschrijving is genomen naar een individu, op 10

October nabij den top van den Salak, op ± 7000 voet hoogte

geschoten.

Vleugels en staart flauwbistre gekleurd. Overigens is het

vogeltje grijs, welke kleur op den bovenkop donkerder wordt

en op de onderdeelen , vooral op den buik, van lieverlede in vnil-

wit overgaal.

De korte stevige bek is donkerhoornkleurig. De iris niet wit,

doch napelschgeel gekleurd. De pooten zijn heldergeel , de

nagels lichtboornkleurig.

De maag bield rupsen en kleine spinnen in.

Door den eigenaardigen stand deroogen, die bij den hefrekke-

li.jk dikken kop meer naar voren gerieht zijn dan het geval is bij

andere vogeltjes, krijgt dit diertje, niettegenstaande zijne dwerg-

achtige grootte, eene min of meer brutale physionomie.

Totale lengte 0.087

waarvan de staart 0.042

Afstand tusscben het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart. . . 0.027

Vlucht 0.125

Vleugellengte 0.042

Lengte van den bek 0.006

Culinen rostri 0.005

Hoogte aan de basis 0.003

Wijdte van den bek 0.005

Tarsus 0.014

Middeltoon met nagel 0.009

108. DENDROPHILA FRONTALIS, HORSF

Zie Nat. Tijdschr. N. I 1)1. XLII pag. 224.

Doeren gede.



109. DENDROPHILA GYMNOPSIS, (SCHLEG ) $

Mannelijk individu ,
geschoten in liet oorspronkelijk woud,

Z. 0. helling van den Salak, op 4000 voet hoogte, op 26

Sept. 1882.

Kop, zijden van den hals en nek koolzwart ; de voorhoofds- en

nekvederen doen aan fkiweel denken. Mantel, rug en stuit

donkergrijsblauw ; de bovenste staartdekvederen lichlblauvv.

De onderdeelen van af de kin tot het midden van den buik wit

,

dat op den krop en de borst met eene flanwe rosachtige

tint bedeeld is. Aehterbuik en sehenen zwart met MauweH

glans: onderstaartdekvederen lichtblauw.

De kleine bnilonsle <lek\ederen van den vleugel zijn donker-

blauw. de groote van de l
sle orde zwart met smalle licht-

aschblauwe schaftvlekjes. De groote dekvederen der 2de orde

en de slagpennen der 5de orde zijn zwart met helder-licht-

aschblauwe overlangscbe schaftvlekken , in het midden waarvan

de donkere sehaft scherp afgeteekend is. De slagpennen der

2de orde hebben bij hare zwarte kleur liehtblauwe buiten-

vlaggen. Evenzoo die der l
ste orde ; echter is hier het licht-

blauw van de buitenvlag tot een biesje beperkt, dat eene

verbreeding heeft aan het uiteinde van de veder en bovnulien

daar ter plaatse door eene zwarte vlek in de gedaanle van eene

halve maan begrensd wordt.

De 2de
, 4de en 5dc groote slagpennen zijn wit aan de basis van

de binnenvlag. Deze kleur is alleen aan den binnenkant

van den vleugel te observeeren. Juist te dier plaatse bezitten

de aangrenzende kleine dekvedertjes eene koolzwarte kleur;

de overige binnenste vlengeldekvederen zijn vuilwit als de

De middelste slaartpenncu zijn lirlit.r/tmilil.uiw met eene

overlangsche smalle zwarte schaftvlek ; de overige koolzwart

met lichtaschblauwe buitenranden en dilo uiteinden ,
welke

kleur bij de uilerste pennen het breedst wordt en daar boveudie"

door een zwart zoompje begrensd wordt.
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De kale huid oin het oog en de bek zijn wit met eene flauwe

groenachtig-gele tint. Iris evenzoo.

Pooten zeer lidilgrHciiarhlig-bhiiw nift hoornkleurige nagels.

De maag hield allerlei kleine insecten , o. a. spinnen in.

Al bezit dil boomklevertje niet de fraaie kleuren van de

andere javasche soort, de D. frontalis, loch doet het zich

ongetwijfeld schooner voor : vooral door de eenvoudige kleuren en

de smaakvolle sehakeering heefl het diertje iets gedistingeerds,

om het zoo te noemen , over zich. De teekenini: <kr sS.-iiijM'tiutMi

van de 5de orde, die bij den zittenden vogel het eerst in heloog

valt, rappeleert aan de verlengde sehouder- en mantelvederen

van den Bataviaschen Plolua melanogaster. In Schlegel's »De

diercnluiH Nalura artis Magistra" vindt men op pag. 159 eene

afbeelding van dit diertje onder den naam van Sitta gymnop*i$.

De soortnaam vind ik niet gelukkig gekozen , daar Dendrophila

{Sitta) frontalis eene even groote als sterk in het oog vallende

naakte streek om het oog heeft.

Totale lengte van bovenbesehreven individu . 0.122 M.

Staartlengte 0.058 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart . . . 0.012 »

Vlucht
,

0.255

Vleugellengte 0.074 »

Lengte van den bek 0.018 .

Culmen rostri 0.015 -

Hoogte aan de basis 0.004 »

Wijdte van den bek 0.009

Tarsus 0.017 »

Middeltoon met nagel 0.019 »

Achtertoon met nagel 0.021 •

110. CORVOS MACRORHYNCHOS, (TEMM-)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. DL XLII pag. 226.



de katjangtuinen te Renteng.

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 76.

Tji Boentoe.

113. KITTA THALASS1NA, (TEMM) V
Soend. Ekkek gSHng.

Vrouwelijk individu geschoten te Singkoer.

Deze vogel behoort tot de fraaisle der javasche ornis.

Het vederkleed is een helder-liehtblauwgroen , dat op den kop.

den buik en de flanken eene geprononeeerd groene tint bezit.

Kleine buitenste vleugeldekvederen vuilgroenachtigblauw ;
de

groote helder-roodbruin. Alle slagpennen, uitgezoiiderd de

twee raeest binnenwaarts ingeplante zijn grauwolijikleurig aan

hare uiteinden met geelgrijzen buitenrand en overigens rood-

bruin. Van de bovenbedoelde twee slagpennen is de binnenste

lichtgroen als de kop, en doorschijnheid met een grauwen

donkeren buitenzoom en de daarop volgende als de overige

slagpennen gekleurd, doch met eene overlangsche lichtblaiW

breede streep aan de binnenvlag. Staartpennen vuilblauw

met zwarte schaften. *

Eene breede zwarte streep ontspringt naasl den mondhoek, om-

vat de oog- en oorstreek en loopt , allengs smaller wordende ,
tot

achter in den nek, waar zij zich met die van de legenover-

gestelde zijde vereenigt.

Bek donkerrood; pooten lichtrood even als de ooglidranden.

De iris is donkerrood.

Maaginboud: sprinkhanen en andere gevleugelde insecten.

Totale lengte met in begrip der naar achteren

uitgestrekte pooten 0.515 M.

Idem zonder deze ..... 0.285 »

Staart 0.099 »
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Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart. . 0.044 M.

Vlucht 0.455 »

Vleugellengte 0.159 »

Lengte der mondopening .... 0.056 »

Culmen rostri 0.051 »

Hoogte van den bek aan de basis. . . 0.016 »

Mondwijdle 0.019 »

Tarsus 0.042 »

Middeltoon met nagel 0.054 »

Aehtertoon met id 0.025 »

114. fiARRULUS SALERICULATUS, (CUV.) 9

De eenigste gaai van het eiland Java. Het Leidsch museum
bezit van deze soort slechts vijf exemplaren. Een individu werd

mij gebracht op 25 September nit het bosch nabij de Tji-Tjalx

op ± 5000 voet (Sala/t).

Het gebeele vederkleed is effenzvvarl van kleur. De staart-

pennen zijn bovendien door bandeletjes gemoireerd.

Een vvitte halvemaanvormige balskraag strekt zich aan

w,, ''i'>/.i|iic!i viin di'ii luils iibler de wangen uit. Van achteren

vereenigen zij zich echter niet. Nog zijn wit: twee spik-

ke ls
, een boven en een onder de oogleden , zoomede de eindzoom-

Pjes van enkele kleine binnenste vleugeldekvederen.

Het sieraad van dezen vogel bestaat in de allengs in grootte

toenemende voorhoofdsvederen , die eindelijk eene lengte van

4-3 centimeter verkrijgen , terwijl er twee zijn , die boven alle

andere uitgroeien en zoodoende niet alleen eene lengte bereiken

va» 8.6 centimeter, maar bovemlu-n ivrhtlmekig eindigen en

Gl
J haar uiteinde 1.9 centimeter breed zijn.

Terecbt mag deze vogel, boe eenvoudig zijne kleuren ook
lll0^''i zijn. to! een der sierlijkste van Java gerekend worden

.

De stevige bek is zwart. De iris blauwachtiggrijs en de

P°oten en nagels leikleurig.
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Totale lertgte . 0.275 M.

waarvan de staart 0.129 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugels en dat van den staart .... 0.078

Vlucht 0.410

VIeugellengte 0.155

Lengte van den bek 0.031

Culmen rostri 0.026

Hoogte aan de basis 0.012

Wijdte van den bek 0.018

Tarsus 0.038

Middeltoon met nagel 0.024

De maag hield geene vruchten in , doch daarentegen veel

slakjes en torren.

115. EURYSTOMUS ORIENTALIS, (L-)

SOEND

Kop, nek en zijden van den hals donker-groenachtiggrauw

bij het zwarte af , waarvan de tinten geleidelijk in de aangrenzende

kleuren overgaan. Vederen van de keel donkerkobaltblauw met

helderblauwe schachtstrepen. De overige bovenste beklivdscbn

en de romp zijn di>iikiT-\uilgnM'nhl;iu\v: evenzon de slagpennen

der 3de orde , raaar op de buitenste vleugeldekvederen gaat deze

kleur geleidelijk in een helder groenblauw over. Borst vuil-

groenblauw ; buik , flanken en binnenste vleugeldekvederen licht-

groenachtig-blauw. De staartpennen zijn zwart en vertoonen

alleen aan de onderzijde eene donkerkobaltblauwe kleur aan de

binnenvlag. Hetzelfde geldt voor de slagpennen. Bovendien

bezitten de 2'', 3e
, 4e

, 5e
, 6e en 7e groote slagpennen een belder-

iirbtblauwen dwarsband over het midden van de veder, d»e

zich bij iedere veder in een donkerblauwen buitensten randzoom

verlengt.

Pooten van het gedroogde exemplaar okergeel met zwarte

nagels.



Bek oranjerood met donkere punt aan den snavel.

Totale lengte van den geprepareerden vo-gel . 0/284 M.

Slaartlengte 0.097 >

Vleugellengte 0.185 >»

Lengte der mondopening 0.055 »

Culmen rostri 0.029 »

Hoogte van den bek aan de basis . . . 0.015 »

Mondwijdte 0.028 »

Tarsus 0.019 -

Middeltoon met nagel. . 0.028 »

Acbtertoon met idem 0.019 »

116. ORIOLUS INDICUS, (BRISS)

SOEND

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 79.

Benda.

117. ORIOLUS XANTHONOTDS, (HOBSF-) £

Mannelijk individu, geseholen ho\en Galoedra in het oorspron-

kelijk bosch.

Kop, nek en krop zwart. Buitenste kleine vleugeldekvederen,

mantel, rug, bovenste en onderste staartdekvederen belder-

§e6l; rompvederen van onderen en terzijde wit met flauw-

roestkleurige tint en zwarte overlangsche schaftvlekken. De

°verige bovenste vleugeldekvederen benevens de slagpennen

zwart, Die van de 2 P orde met geelachtiggrijze buitenranden,

,erwijl bij nlle bet middelsle gedeelte van de binnenvlag

flauwgeel gekleurd is.

Alleen de middelste staarlpennen zijn effenzwart; de overige

hebben, bebalve de zwarlc moiulkli'ur. hoi nitfimle der binnenvlag

heldergeel.

fiek donker-vleescbkleurig.

Pooten zwart; voetzolen okergeel. Iris karmijnrood.

Maaginboud pitten van vrurhten en insecten.
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Totale lengte 0.195 M.

Staartlengte : 0.066 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den slaart . . . 0.015 »

Vlucht "... 0.510 »

Vleugellengte 0.107

Lengte der mondopening 0.024 »

Culmen rostri 0.022

Hoogte van den bek aan de basis . . .
0.009 »

Mondwijdte 0.010 •

Tarsus 0.022 «

Middeltoon met nagel 0.020 »

Achterloou met nagel 0.016 »

118. ANALCIPUS CRDENTDS, (WAGL) 5

Mannelijk individu, geschoten in het bosch boven Galoedra

,

Z. 0. helling van den Salak, op 3500 voet hoogte.

De geheele vogel is zwart met een zweem van een blauvven

gloed. Op het midden van de borsl en den voorhuik wordt

eene overlaBgsche breede streep aangetroffen , die karmijnrood

gekleurd is. Van dezelfde kleur zijn de uiteinden der 4°, 5C ,6«

en 7 e groote dekvederen van de slagpennen der l
ste orde,waar-

door een ovaal rood vlekje buiten op den vleugel ontstaat.

Iris vanDijckbruin

.

Bek loodblauw aan de punt en de randen witachtig evenals

bij den Arlamus leucogaster . De rompvedcren zijn grijs aan

de basis, behalve die, welke de roode vlek uitmaken, en daar

ter plaatse wit gekleurd zijn.

De maag hield in eene /?ci/svrucht, eene groene rups en eenige

insecten en plantendeelen.

Totale lengte 0.227 K
Staart 0.095 »

Afstand tusschen het uiteinde van de samenge-

voegde vleugelpunten en dat van den staart . . 0.033
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Vkicht 0.595 M.

Vleugellengte . . . . 0.157 »

Lengle van den bek . 0.051 »

Culmen rostri 0.010 »

Hoogte aan tie basis 0.025 -

Wijdte van den bek 0.01 G »

Tarsus 0.023 »

Middeltoon met nagel. 0.021 »

119. ACRIDOTHERES JAVANICDS, (CAB)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 80 onder Acridolheres

griseus.

Pasawahan.

120. STORNIA DADRICA, (PALL)

SOESD

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLI pag. 207 onder Beterornis

daurica.

Tji-Mclali.

121. STURHOPASTOR JALLA, (HORSF.)

SoEND

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIV pag. 217.

Pasawahan.

122 CALORNIS CHALYBEA, (HORSF.)

SOEXD

Zie Nat. Tijdschr. N. I. DL XLIII pag. 189.

Passir TangkU.

123. GRACULA JAVANENSIS, (OSB) 9
Soe.vd. Beo.

Vrouwelijk individu, gescholen hoven Tendjo'aja.

Uitgezonderd een ± 2 centimeter breedc vvilte band dwars

over het midden der eerste zeven groole slngpennen , is bet geheele

vederkleed van dezen vogel zwart. Ook de schaften steken door

haar zwart scherp af in den wilten vleugeldwarsband. Aan



an den kop , op de teugels en wangen staan de veder-

tjes rechtop , waardoor die deelen een fluweelachtig uiterlijk krij-

gen. In het midden van den kop loopen van af de neusgaten tot het

achterhoofd twee rijen geschubde zwarle vederen met paarschen

metaalgloed, die in het midden van het voorhoofd door een

naad van elkaar gescheiden zijn. Het voorste gedeelte van

de wang is van eene kale intensgele geplooide washuid

voorzien ; die eenigszins eene halve maan vormt en door een

smal kaal streepje (alleen te hemerken , als de zwarte

vvangvedertjes weggestreken worden) verbonden is met de

groote vingervormige afgeronde aehterhooldslel , die in het

onderhavige geval eene lengte van 2.7 centimeter bereikt. Beide

lellen zijn door plooien en partieele verdikkingen als gelobd

en vereenigen zich onderling met eene smalle plooi op het

achterhoofd. Ten opzichte van de vederen van den romp teeken

ik aan , dat zij dolzwart zijn , maar in scherp begrensde metaal-

glanzende harige boorden of zoomen eindigen; om i\

te overtuigen moet men de rompvederen oplichten. Alleen bij

de buitenste vleugeldekvederen is dit verschijnsel direct te be-

speuren. Naar gelang van de plaats varieert de metaalgloed.

Zoo zijn de mantel en borst b. v. violetglanzend, terwijl bij de

krop-, rug- en onderste staartdekvederen het groen predomineert.

De pooten zijn okergeel met lichthoornkleurige nagels. Bek

intensoranje met lichter voorste gedeelte.

Iris vanDijckbruin.

Maaginhoud: vruchten van eene ficussoort.

Totale lengte 0.500 M.

waarvan de staart 0.085 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart . . 0.040 »

Vlucht 0.540 »

Vleugellengte 0.178 »

Lengte der mondopening 0.040 »

Culmen rostri 0.050 »

Hoogte van den bek aan de basis . 0.014 »



Mondwijdte 0.020 M.

Tarsus 0.035 *

Middeltoon met nagel. ..... 0.038 »

Achtertoon met nagel ..... 0.03.8 »

Zie Nat. Tijdschr. N. 1. Dl. XLII pag. 82

Tji Tjoeroeg.

125. PADDA 0RTZIV0RA, (L)

SOESD

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIV pag. 222.

Tji Tjoeroeg.

126. LONCHURA UNDDLATA , (MULL)

SOEND

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIV pag. 224.

Pasawahan.

127. TRICH06RAM0PTILA LEDCOGASTROIDES, (SP-)

Zie Nat Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 105.

Passir PiUjar

128 CHLORDRA HYPERTTHRA, fREKB .)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII afl. 4.

Bosch hoven Galoedra op ± 3000 voet hoqgte.

129. MIRAFRA JAVAHICA, (HORSF)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLJII pag. 107.

Passir Paljar.

130. PTILOPUS PORPHTREUS, (REINW

Deze duif schijnt voor de Z. 0. lulling van den Salak omstreelis
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October lot de boogere wouden , in de zone van 6000 voet hoogte,

beperkt le zijn.

Mannelijk individu , gescboten op 10 October 1882 in boven-

bedoeide streek.

Koj», bals, nek en krop zachlrosekleurig, bet licbtst op

de voorste deelen, bet donkerst naar achleren , waar bet vooral

aan de grens van de borst in intenspaarsch overgaat. Dit

paarseh wnnlt Ik irrenstl door een krans van licbt gekleurde ve-

deren, van voren breed en wit, van acjiteren smalen lichtrbsA

De vederen, die kop en hals bekleeden, zijn nabij liaar uileinde

A-vorniig ingesneden. Hierdoor scbijnen zij bij oppervlakkige

bescbouwing puntig toe te loopen.

De wilte dwarsband wordt op de borst door een anderen van

gelijke breedle opgcvolgd , vvelke eibter donker flescli groen is.

De binnenvlakte van de vleugels is evenals de buik van

voren grijs. Flanken grijs met groene zoomen aan do vederen;

acbterdeelen van onderen groengeel. D^ kleinere ondersle staart-

dekvederen met groene binnen- en lielilgele builenviag; de

grootere grijs met breede wille zoomen.

Slagpennen zvvarl; bare builenvlaggcn met glanzende blauw-

groene boorden.

Dezelfde tint verloonen de buitenste groote dekvederen der

l
ste orde en de meest binnenwaarls ingeplanle slagpennen der

2de orde. De resleerende vleugeldekvederen vormen een over-

gang lot het groen van den rug. Dit is geejachtig en komt

met het groen van verschillende Tnrons overeen, Ook de

bovenste slaartdekvedcren zijn aldus gekieurd.

De basis der zijdelings ingeplanle slaartpenuen is donkergrijs;

de middenhelft van de veder is zwartatblig en de punt

licblgrijs. Het middelsle paar slaarlpennen komt , beboudens een

grijsgroen uileinde, in kleur met de rugvederen overeen. De

overigc verloonen, bebalve de bovenvermelde kleuren, blauw-

groene glanzende builenboorden.

De b:>k is geelgroen. De iris dubbel gekieurd; binneiiring

geelacbliggrijs, buitenring roodbruin.
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Tarsi tot nabij het voetgewricht groen bevederd. Pooten

helder-wijnrood ; nagels zwart.

Bij jonge individu's, die in overgangskleed zijn , is het paarsch

van den krop met terra sienna vennengd.

Afmetingen van bovenbeschreven mannelijk individu.

Totale Iengte 0.280 M.

waarvan de staart 0.097 »

Afstand tusschen het uiteinde tier samengevoeg-

de vleugelpunten en dat van den staart. . . 0.052 »

Vlucht 0.460 »

Vleugellengte 0.148 »

Lengte van den bek 026 »

Cuhnen rostri 016 »

Hoogte aan de basis 0.007 »

Wijdte van den bek 0.013 -

Tarsus 0.022 »

Middeltoon met nagel 0.029 »

De maag hield vruchten in, waarvan de pitten vuurrood

waren en in vorm op druivenpilten geleken.

131. TRERON VERNAN3 ,
CSTEPH)

Zie Nat. Tijdschr. N. I. Dl. XLII pag. 89.

Doeren yl'de.

132. TRERON QXTURA

,

(REINW-) Q

Vrouwelijk individu , geschoten sian den lioschrand boven

Pas.nr Tji-Boentoc, Z. 0. helling van den Snlah.

Alle bovendeeien donker-grijsachliggroen, op den 1kop in

geelgroen overgaande. VVangen , hals en krop lichler geel-

achtiggrocn, dat geleide'ijk op den baik in helderslroogeel

overgaat.
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Be achterflankvederen zijn groen met breede lichtgele zoomen.

De tarsi zijn voor hun bovendeel groen bevederd. Slagpennen

zwart. Groote dekvederen der t
ste orde evenzoo. Die van de

2de orde eenigszins grijs gezoomd; de overige buitenste vleugel-

dekvederen als de mantel gekleurd.

De binnenvlakte van den vleugel is, inclnsiefde dekvederen,

blauwgrijs.

De uiterste staartpenneu voor twee derden donkergrijs ;
overi-

gens zwart met een lichtgrijs uiteinde.

Het middelste paar is puntig verlengd.

De kleur van den bek en die van de naakte huid om het

oog zijn bij Tbmminck op zijne plaat in de Planches coloriees

geheel en al verkeerd geteekend.

De basis in het naakt voorboofdsgedeelte is zeer helder

lichtazuurblauw. Evenzoo de onderkaak, uitgezonderd bare

randen , die met het overig (voorste) gedeelte van den bek lood-

blauw zijn. De naakte huid om het oog is intens-belder-

wneraldgroen.

De iris is veelkleurig. Een helderblauwe binnenring wordt van

den rosekleurigen buitenring door een donkeren cirkel gescheiden.

Pooten intens-drakenbloed.

Nagels loodkleurig.

Maaginhoud: witte pitjes en vruchtrestanten van eene ficussoort-

Van dit individu werden geene afmetingen genomen.

133. CARPOPHAGA AENEA, BP

)

SoESD

fie tfat. Tijdschr. N. I. Dl. XLIV pag. 226.

bosch boven Galoedra.

134. MACROPTSIA LEPTOGRAMMICA , (G- R. GRAY)

Soesd. OenlJ*!-

Voorhoofd, wangen en keel okergeelachtiggrijs , dat (



aan een lichten gouden gloed doet denken. Bovenkop en achter-

hoofd grijs met paarschen metaalglans.

Kin naar het wit overhellend. Krop- en borstvederen wijn-

kfeariggrijs met paarschen metaalgloed en zwarte dwarsband-

jes. Deze kleur en teekening zetlen zich op het voorste gedeelte

der flankcn voort: op haar arhtersle gedeelte en op den buik komt

echter de geelgrijze kleur, die ook het voorhoofd bezit,weder

te voorschijn en gaat op de onderste staartdekvederen in flauw-

okergeel over. Al deze ondiTdn-lcn /.[\n < 1 < »«
• r zwarlodwarsbandjes

gestreept. Nekvederen gi'ijs met flauwe dwarse bandeletjes en een

sterk predomineerenden groenen metaalglans, die naar gelang

van het opvallend licht in paarsch overgaat.

Alle vederen der overige bovenste bekleedselen zijn dofros-

bruin; zij bezitten ook zwarte dwarsbandjes.

Evenzoo de staartpennen , die , wat kleur en teekening betreft

,

de rugvederen volgen. Dit geldt speciaal voor de beide middelste

paren. Bij de drie volgende paren zijn de bruine en zwarte

tdjes tot een gedeelte van de buttonvlag beperkt en

op het uiterste paar ontbreken zij geheel. De laatste vier paar

vederen hebben daarentegen eene flauwgrijze kleur met een

breeden zwarten dwarsband uabij haar uiteinde. Ook hier doen

zich deze vederen aan de onderzijde grijs voor , in tegenstelling

van de middel>le parr-u slaarlpennen, die ook aan de onderzijde

de teekening van den anderen kant doen zien.

Alle kleine vleugeldekvederen , de schoudervederen en de groote

dekvederen van de 2e orde zijn als de rug gekleurd.

De slagpeunen der l
s,e orde daarentegen dofzwart ; die van de

2e orde eveneens , maar zij krijgen van lieverlede bruine dwar^-

baodjes
, zoodat die , welke het dichtst bij den rug staan

.

als deze gekleurd zijn.

Binnenvlakte van de vleugels met de groote dekvederen vaal-

zwart; de overige dekvederen zwart en bruin gestreept.

Bek zwart; naakte huid om het oog grijs: ooglidranden en

naakte teugelstreek wijnrood.

Iris veelkleurig; een gele biouenrand wordt door een
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donkerblauwen cirkel van den lichtpaarschen buitenrand ge-

scheiden.

Pooten wijnrood; nagels donkerhoornkleurig.

Maaginhoud : vruchten van tjente manies.

Totale lengte 0.568 M.

Middelste staartpennen 0.188 »

Uiterste idem 0.080 »

Afstand tussehen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart . . . 0.120 »

Vlncht 0.506 .

Vleugellengle 0.171 »

Lengle van den bek 0.020 •

Culmen rostri 0.01.5 »

Hoogte aan de basis 0.006

Wijdte van den bek 0.010 »

Tarsus 0.025 i

Middeltoon met nagel 0.027 »

135. MACROPTGIA TENDIROSTRIS , (G. R- GRAY)

Sobrd. Manoek oentjal

Jeugdig mannelijk individu, geschoten aan den boschrand

boven Doeren gedeh op 4 October 1882.

De geheele kop is belder-kaneelbruin , het lichtst aan de

kin en daar ter plaatse naar wit overhellend. De naakte

huid om bet oog is blauwgrijs. Bek donkerliooruklearig met

bruine tint. Iris drie-kleurig ; een lichtgele binnenrand wordt

van een karmozijn rooden buitenrand gescheiden door een sepia-

kleurigen cirkel.

Nek, zijden van den hals, krop , borst en voorste gcdeelte der

flanken intens-kaneelbruin met donkere gegolfde dwarsbandjes.

Alle verdere onderdeelen, de binnenste vleugeldekvederen de

binnenranden der slagpennen en deondervlaklc ili-r si;i;irlju'nnen

effen-roodbruin. De bovenste staartdekvederen en de aclilersle

rugvederen zijn donkerder bruin en met uiterst lijue donkere

puntjes bespikkeld.



Mantel- en voorste rugvederen donder-vanDijckbruin met

lichte rosbrnine eindzoomen. Schouder- en kleine vleugeldek-

vederen evenzoo. Van metaalgloed in den nek is nog niets te

bespeuren.

Behoudens de vroeger vermelde eigenschap van de slagpennen

zijn die der l e orde rosachtig-zwart en bezetten zij fijne

roodbruine buitenranden, terwijl hunne groote dekvederen de-

zelfde kleuren volgen.

Die der 2° orde zijn vanDijckbruin en de meer binnenwaarts

gekeerde, evenals de overige der vleugeldekvederen, rosbruin

gezoomd.

Middelste staartpennen egaal-vanDijckbruin. De andere hel-

derder en in roodbruin overgaande, doch bovendien met fijne

donkere puntjes Lestippeld.

Aan bet uiterste derde gedeelte van de binnenvlag der drie

bnitenste paren wordt een donkere vlek aangetroflen , die zich

aan de onderzijde van de veder liclit-ascbgrijs voordoet. Het

uiterste paar staartpennen is niet of slecbls zeer weinig aan de

basis bespikkeld.

Pooten vuil-donkerpaarsch ; nagels hoornkleurig.

Een volwassen mannelijk exemplaar, dat mij eenige uren

later gebraebt werd , bad vvijnroode oogleden; deze tint zette

zich op den naakten teugel voort. De dwarsbandjes op den

nek, mantel, krop en borst waren reeds verdvvenen. De

buitenranden van de groote slagpennen zijn veel fletscher

gekleurd; op den rug en staart is een wijnrood waas door

het bniin gemengd, zonder daarom nog metaalglanzend te

worden, wat wel het geval is met de vederen van den nek

en den mantel, die daardoor een helderen paarschrooden gloed

beziltcn , met fijne zig-zag slreepjes op de zijden van den hals.

De stippeltjes op de vederen der aehterdeelen zijn nauwelijks

merkbaar.

De poolen zijn belder-paarschrood.

Maaginhoud: vruchten van de (fettle manies.

Afmelingeii van het laatst vermelde individu.



Totale lengte ....
Middelsle staartvederen

. 0.568

. 0.180

Afstand tusschen het

eugelpunten en dat va

Vlucht

uiteinde de samengevoegde

. 0.110

. 0.515

0.170

Lengle van den bek 0.025

. 0.015

Hoogte aan de basis

Wijdte van den bek

Tarsus . . .

Middeltoon met nagel

Idem zonder nagel

0.006

0.010

0.020

0.027

0.020

136. MACRQPYGIA RDFICEPS, (GRAY)

Soexd. Manoek oentfal.

Deze fraaie duif werd 17 September 1882 geschoten tegen

de helling van den Salak boven de kampong Doeren gedeh.

De kop, hals, alle onderdeelen van den romp, de binnenste

vleugcldekvederen , de schenen en de onderste staartdekvederen

zijn helder-kaneelbrnin Evenzoo de geheele binnenranden van

de kleinere slagpennen en een gedeelte der binnenranden van

de grootere. Op enkele der genoenide plaatsen bezit dit

kaneelbruin eene verschillende intensiteit.

Zoo zijn de kop en de hals lichter dan de andere deeles

en trekken ile kinvederen naar het witachtige.

Bovendien eindigen de vederen van de borst in vvitte harige

De bovendeelen van den vogel zijn donkerder van tint,

kleur kornt daar meer met vanDijckbruin overeen

buitenste vleugeldekvederen bezitten kaneelbruine zoompjes

op den stuit is een roestbruine tint overheerschend.

De kleur der slagpennen helt aan den buitenkaut uaar li
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zwarte over. De nek en de zijden van den hals

lige gegolfde zwarte dwarslijntjes, die bij opvallend

licht een metaalgroenen glans hebben ; ook bezitten de kaneel-

bruine vederen daar ter plaatse een sterk geprononceerden

violetten metaalgloed.

Alleen de beide middelste paren staartpennen , die tevensde

langste zijn , doen zich egaal gekleurd vanDijckbruin voor.

De drie paren buitenste vertoonen, behalve deze grondkleur,

nog lichter getinte uiteinden en bovendien een schuins ver-

Ioopende fraaie belderkaneelbrnine dwarsstreep , die zicb bij

de stuurpennen het helderst voordoet en daar tevens eene

grootere uitbreiding over de buitenvlag verkrijgt.

De bek is bruinacbtig-hoornkleurig.

De naakte huid om het oog leikleurig.

De iris grijswit.

Pooten wijnrood en nagels donkerhoornkleurig.

Maaginhoud: groene vruchtjes.

Totale lengte ....
waarvan de middelste staartpennen

Lengte der uiterste staartpennen

Afstand tusscben bet uiteinde der sainenge 1

ieugelpunten en dat van

Vlucbt ...
Vleugellengte

Lengte van den bek.

Culmen rostri

Hoogte aan de basis.

Wijdte van den bek.

Tarsus ...
Middeltoon met nagel.

137. TURTDR BITORttUATOS, (8- H

Zie Nat. Tijdschr. N. I. DI. XLIV pag. 2!

...-.!

0.510 M.

0.160 .

0.143

0.019

w
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138. TURTDR TIGRINUS, (SCHLEG)

Soe>d. Tikoekoer.

Zie Nat. Tijcls. N. I. DI. XLIV pag. 228.

Passir Patjar,

139. GEOPELIA STRIATA, (GRAIJ)

Soesd. Perkoetoet

Zie Nat. Tijds. N. 1. Dl. XLIV pag. 229.

Benteng.

140. GALLUS BARK1VA, (TEWM) 6 & 9

De 3de October werd mij van Doeren gedih de wilde bosclihaan

gebracht. Het dier was aangeschoten en bij het opvangen waren

de middelste staartpennen verloren gegaan.

De kop is bijna niet van dien van een tammen haan te

onderscbeiden. Een fraaie kam reikt tot over bet achterhoofd

;

op enkele plaatsen bangl bij door zwaarte over. Die kam is

even als de twee ronde lellen, welke van de basis van de onder-

kaak afhangen, donkerrood en, door kleine wraiachtige verhe-

venheden, ruw op het aanvoelen. Van acbteren gaatderoode

tint van den kam in een paarsche over. De bovenkaak is donker-

hoornkleurig , de onderkaak witachtig. Iris oranjc gekleurd.

Het geheele gezicbt is naakt en van dezelfde kleur als de

kam en de lellen; acbter de wangstreek beeft de naakle huid

veel dwarsplooien. De uitwendige gebooropening wordt door

een bundeltje evenwijdig loopende vedertjes beschut. Op den

kruin komen, even als bij bet wijfje , spaarssaam recblopstaande

helder-rosbruine vedertjes voor. Achterboofdvederen donker-

sepia. Nek en halsvederen gebrande terra-sienna; van ach-

teren eindigen zij in een soort kraag; zij nemcn daarbij

eene oranjekleur aan; naar voren reiken deze vederen tot over

den krop en bedekken daar de zwarte kleur der onderdeeleil.

Mantel en rugvederen fraai glanzend kastanjebruiu, naar den

(*) Bij Suraatrasche individu's zag ik hier een wittc p!ek.
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stuit en de flanken worden de vederen langwerpig lancet-

voruiig en eindigen zij in heldere terra-sienna tinten.

Borst, sebenen en onderste bekleedseJen dofzwart. Slaart-

vederen , voor zoo verre zij nog aanwezig zijn , zwart met

flauw groenen glans.

Schoudervederen zwart. Kleine vleugeldekvederen als de

mantel met groenen metaalgloed. Slagpennen der l
e orde

vaalzwart , de vier buitenste vertoonen een smalle rosbruine

buitenzoom. De buitenste veder der alula, die voor bet overige

gebeel zwart is, bezit ook zulk een rosbruine buitenrand.

Slagpennen der 2 e orde vaalzwart, bun grootste gedeelte

heeft een rosbruine builenvlag.

Binnenvlakte van de vleugels donkergrijs met zwarte dek-

vederen.

Pooten van scberpe sporen voorzien en donkerloodkleurig.

De maag bield in steentjos, barde pitjes van vruchten en re-

stanten van inseclen.

Afstand tusseben den punt van den bek en het

uiteinde der naar acbteren uilgeslrckle pooten . 810 M.

Idem tot aan bet uiteinde van den romp. . 0.500 »

Vlucbt 0.690 .

Vleugellengte 0.210 »

Lengte van den bek 0.029 »

Culmen rostri 0.017 .

Hoogte aan de basis 0.009 »

Hoogte van den kam op de kruin . 0,030 »

Wijdte van den bek 0.01G -

Tarsus 0.075 »

Middelloon met nagel 0.055 »

Achlertoon met nagel 0.023 »

Lengte van den spoor 0.019 »

De hen werd op 19 September 1882 geschoten op de



helling van den Salak ter hoogte van den bamboegordH terw|i

zij over de Tji-ljalie heenvloog.

Het aangezicht, is bijna kaal en vleeschklmirig. Slerlits op

enkele plaatsen bij de neusgaten en acbter a an de wangen

komen spaarzaam kleine harige roodbruine vedertjes te voor-

schijn; een bundeltje deze vedertjes beschermt den nnVwewUgen

gehoorgang. Van af deze plaats daalt tonga den hals een

snialle rij fraaie roodbruine glanzende vedertjes. tiMwijI bjijt

midden van de keel bijna naakl is en daar ter plaatse slecbts

enkele kleine zwartachtige vedertjes aangetroffen worden.

De vederen van de kruin , den nek en de zijden van de hals

zijn zwart met witte sehachten en okergele harige boordsels.

In den nek zijn deze vederen, die toegespilst zijn , het grootst:

meer naar boven worden zij allengs kleiner, zoodat de oor-

spronkelijk teekening op de zeer kleine kruinvederen daar

nauwelijks te herkennen is en deze zich egaal-zwartachtig

gespikkeld voordoen.

De bek is donkerhoornkleurig ; aan de onderkaak rose-

acblig. En bestaan rudimenlen van een kam. De iris heeft

de kleur van gebrande terra-sienna.

Krop en borst zijn intens-kaneelbruin.

Buik van dezelfde kleur, doch lichter, terwijl de kleur der

flanken, de aehterhuik en de scbenen meer grauwbruin is

en hierdoor meer die der bovenste bekleedselen nadert.

Deze nu zijn zeer karakteristiek geteekend en vertoonen over

het algemeen een grauwbruin met lallooze fijne zwarte puntjes

bespikkeld, waarbij het middelste gedeelte der sehachten, die

overigens zwart zijn , wit is. Uitgezonderd deze eigenaardigheid

der sehachten betreft deze kleur en teekening ook de buitenviaggen

der slagpennen van de 2dc orde en de geheele slagpennen der 5
de

orde, zoo ook het middelste paar der staartpennen, terwijl de

overige staartpennen alleen aan het basaal gedeelte van den

buitenraud op deze wijze geteekend zijn. Overigens zijn de

staart- en groote slagpennen rosachtig-zwart.

Aan de binnenvlaklen van de tarsi zijn van onderen kleine
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knobbeltjes als rudimenten van sporen te beinerkeii.

De kleur der pooten en nagels is loodblauw.

De maag hield in harde vruehtjes, insecten en aarde.

Totale lengte met inbcgnp «l.-t na;ir acbteren uii

^estrekte pooten 0.440 M.

Idem zonder de pooten 0.400 •

Staartlengte 0.152 »

Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegde

vleugelpunten en dat van den staart. . 0.105 »

Vlucht 0.570 »

Vleugellengte 0.173 »

Lengte van den bek 0.024 .

Calmen rostri 0.023 »

Hoogte aan de basis 0.012 »

Wijdte van den bek 0.014 »

Tarsus 0.055 »

Middeltoon met nagel 0.04G »

142. PELOPERDIX JAVAN1CA , (fill.)

De inlandscbe naam van dozen palrijs is afcHeid naar ztjn

vorm, die van een Poejoe, en het geluid dat hij maakt do<5r

in een helderen toon zeer zacht docli allengs harder gong-gong-

gong etc. te roepen.

Een paar werd mij op 1 October 1882 door een inlander

uit kampong Doeren Gedih gebracht , die ze in het bosch op den

Salak gevangen had, door ze te strikken.

Het wijfje overleed na eenige dagen. Hunne voeding in

den gevangen staat bestaat uit mcnier en regenvvormen.

Bovenkop umberkleurig , op het voorhoofd geleidiiijiv m
okergeel overgaande; ter zijde van het voorhoofd reiki een

okergele streep tot boven het oog. Bek zwart. Iris donker-

grijs. De huid van de teugelstreek en oni het oog is donker-

paarsachtig bruin gekleurd en slechts spaarzaam door kleine

zwarte vedertjes als bespikkeld. Bij de neusgaten begint een
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zwarte streep die boven het oog langs de zijden van den kop oaaf

achtercn loopt en zich daar in het zwarl van den nek verliest

en met dezelfde kleur van de zijden van den hals ineensmelt.

De wangen, de kin en het hovenste gedcelte van den hals

zijn heluer-okeri.eel en sleehts op enkele plaatsen door iets

lichtere tinten onderhroken.

Meer naar beneden is de hals een weinig kaal en schemert

de donkcr-vleeschklcurige Imid door. Op die plaats worden enkele

helder-okerkleurige vederljes aangetrolien , die met zwart om-

zoomd ziju. Achter in den nek hevindt zieh aan we6rszijdei]

een helder-okergele vlek.

Krop en horst met aschgrijze vederen hedekt, die donkere

seliai'ten hehben en waarvan de meer naar ondercn geplaatsle

rosbruine zoomen bezilteu. Mantel , rug, sluit en staart aschgr^a

met zwarte dwasbandjes

.

Het voorste gedeelte der flanken , de scbenen en verder alle

overige onderste bekleedselen zijn lielder-kastanjehruin .
Het

achterste deel der flanken volgi , in kieui en en teekening, den rug.

De slagpennen der l
e orde met hunne dekvederen en de

alula zijn dof-donker-bistre, meer naar het zwart overhellend

en alleen aan de uiteinden iets rossig getint. De slagpennen

der 2e orde met hunne groote dekvederen zijn eveneens gekleurd

maar bezilten donkerbruine buitenvlaggen . De slagpennen der

5de orde geheel bruin met zwarte spikkeltjes. De kleine dek-

vederen zijn liehtgrijs met pikzwarte uiteinden, die met rosbruin

omzoomd zijn De schoudervederen gaan, wat hunne kleur

en teekening betreft, geleidelijk over iu de mantelvederen.

Binnenvlakte van den vleugel grijs. De vleugelrandvederen

zwart met rosse randen, de kleine dekvederen wit, de groote

grijs met witte uiteinden.

Pooten en nagels vuilpaarschbruin

.

Totale lengte met inbegrip der naar achteren uit-

gestrekte pooten 0.340 M.

Idem zonder deze 0.270

Staartlengte ...... 0.044 *



Afstand tusschen het uiteinde der samengevoegd

yleugelpunten en dat van den staart. 0.033 M
Vlucht .... 0.470 .

Vleugellengte 0.135 .

Lengte van den bek. 0.025

Culmen rostri 0.020

Hoogte aan de basis. 0.010

Wijdte van den bek. 0.014 »

Tarsus 0.043

Middeltoon met nagel. 0.043 >

Achtertoon met idem. 0.013 .

142 EXCALFACTORIA HIHENSIS, (L

)

Zie Nat. Tijds. N. I. Dl. XLI pag. 209onder (oinrmx chinetis<s

Benleng.

143 AREOTl RN1X PUGNA x
,

Zie Nat. Tijds.hr. N. I. Dl. VLIII pag. 109.

Pa.ssir Patfar.

144. HER0D1AS INTERMEDIA, (HORSF)

Zie Nat. Tijds. N. I. 1)1. XL1I pag. 250 onder Ardea intermedia

Pasawahan.

145. BUBULCUS COROMANDUS, BODD

Zie Nat. Tijds. N. I. Dl. XLIV pag. 25b.

Tjitjoeroek.

146. ARDEOLA SPECIOSA, (HORSF)

Zie Nat. Tijds. N. I. Dl. XLIV pag. 237.

Pasawahan



14.7 LEPT0PT1L0S JAVANICUS, (HORSF)

SOEXD

Zie Nat. Tijds. N. I. Dl. XLIV pag. 240.

Pasawahan.

148 SCOLOPAX 8ATURATA, (HORSF) 9
SOEXD

Een mannelijk individu werd door den Heer Goldman gesclioten.

Bij zijn teruglocbt van den top van den Salak op eene

hoogte van ongeveer 5000 voet daalde hij bij het zoeken van

een aangescholen vogel in een ravijn af, toen liij dezen snip

ontmoelte, die zieh tot op een 20-tal passen liet naderen.

Het dier zat op een tak, laag bij den grond.

Alle bovendeelen van den romp, de wangcn, de zijden van

den lials en de bovenste vieugeldekvederen zijn donkerbistre-

kleurig met rosachtige fijne dvvarszoompjes en grootere zwarte

vlekkcn afgewisseld . Twee dezer laalslen komen in dwarse

ricbling achter op den kop voor.

Bovenste slaartdekvederen rosachtig met bistre dwarsbandjes

Kin witachtig. Een donkere slreep reikt van denwortelder

onderkaak tot den binnenoogboek. Keel en voorste deel der

wangen, zoo ook de voorboofdvederen lichter getint, okerkleurig

met bistre dvvarsbandjes. Deze tint wordt op de borst nieer

rosacbtig. Buik voor het midden wit met bistre dwarsgestreept.

Achlerbuik, schenen, acblerste deel der flanken en binnenste

vieugeldekvederen rosachlig-grijs met vaal-zwarte dwarsbandjes.

Slagpennen zwartacbtig; aan den buitenrand komen op regel-

matige afslanden roeslbruine vlekjes ler grootle van een spelden-

knop voor. Staarlpennen zwart met rosse vlekjes en witgi'ijze

punlen, die alleen van onderen goed waar te nemen zijn.

Poolen en bek leikleurig.

Maagiiibotid : vezelljes, aarde en duidelijk waarneembare insec-

ten pootjes.

Totale lcngte 0.2G3 M.

Idem met naar achteren uitgestrekte pooten . O.jIS '
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Staartlengte . . .
'

. . . . 0.05.2 I

Afsland tusschen het uileinde der samengevoegde

vleugelpunlen en dat van den staart . . . 0.015

Vlucht 0.495

Vleugellengte 0.144

Lengle van den bek 0.061

Culmen rostri 0.071

Hoogte aan de basis 0.012

"Wijdle van den bek 0.009

Tarsus 0.026

Middelloon met nagel 0.038

149. TOTANUS GLAREOLA, (TEMM)

Zie Nat. Tijds. I. Dl. XLII pag. 99.

Tjimclali.

150. ACTIT1S HYPOLEUCOS, (BOIE)

SoEXD..

Zie Nat. Tijds. N. I. Dl. XLII pag. 101.

I FOLVDS, (GUI.)

SOEND

Zie Nat. Tijds. N. I. Dl. XLII pag. 101. outer Pluvialis fulvus.

Tjimelali.

Wanneer men nagaat dat deze collectie in &n maand ver-

wnield werd, dan pleit dit zeker voor den vogelrijkdom van

het onderzochle terrein.

A!s eigenlijke bosch-vogels die zich of in het oorspronkelijk

woud, of wel langs de grens ophouden lieb ik leeren kennen:

de beide beschreven nousbnorn voxels. R/u/lidoccros obscurus en

Buceros huinfus verder Ael/iopyga eximia , Dicacum sanguinolenlum

en l'rionoc/ulus pcrcussus.
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Phyllornis cochinchinenscis dwaalt wel eens naar de lager

gelegen kampongs af, maar hoort toch meer in het boscli

te huis. Oreosterops javanica werd nabij den top van den

Salak aangetroffen , zoo ook Microura squamata . en Cirrufiu

rufifrons.

Wijders Psaltria r.cilis . Kitla thalasnna .
\nalcipus rnie»tHs

.

Ptilopus porphyreus mi Sco/.opa.r. xdurata.

Al deze laatst genoemde vogels sehijnen, voor den Salak.

zich het liefst in de hoogere zone's op te houden.

De overige boschvogels zijn : Brachypteryx sepiaria , Brachyp-

teryx solacen sis . Tima Iides fhoracica , Gyanoderma melanothorax

.

Alcippe pyrrhoplera. Drymoea/ap/tiis epdep)dntns . Heocichlahors-

fieldi, Myiophoneus ftavirostris, Arrenga eyanea , Cocropsis bima-

culatus , Criniger gularis , Bhringa remifer , Eurylaimus javanicus

.

Laniellus leucogramnicus , Pteruthius flaviscapis , Dendrophila

gymnopsis, Garrulus yalericulalus . Oriolus rnntlmnotus .
Chlorwn

hyperythra en Peloperdix javanica.

Bijzondere vermelding verdienen de vtiegencanyers en rups-

vogels. Het schijnt hier hun lievelingsplaats te zijn.

Terwijl in de heete laaglanden slechts Hypothymis azurco

(zelden), Leucocerca javanica, Pericocrotus pereyrinus, Graucalua

jvanicus (zelden) en Lalage teral, de eenige representanten

dezer beide familien zijn , vinden we in het onderzochte terrein

behalve deze pas genoemden , (die ook daar in de kampongs

voorkwamen.) Erythromyias mutteti . Muscicapula macnlata.

Xenogenys azurco. <'yor»i< hau/mmis , Eumyias indigo, Rhipidura

phoenicura en Leucocerca euryura , Culicicapa ceylonensis , Cryp-

tolopha trivirynhi . Cryptolupba schwaneri, Pericocrotus flammed.

Pericocrotus minia/us, Graucalns larvafus en Vokocivora fimbria-

fa, — ergo 18 van de 25 soorten die op Java voorkomen.

Afzonderlijke aandacht verdienen de vorkslaarten Henicurw*

leschenanld en flenicurus retains die in de rivierbeddingen

worden aangetrotl'en , doch slechts daar, waar het bed derrivier

uit steenen en zand bestaat, als haddeu zij vrees limine lijnc

witte pootjes aan modderige klei te bezoedelen. Zij leven
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raankeeren in de heete laaglanden, waar

het rivierwater vuil en drabbig , en het rivierbed andere physiscbe

eigenschappen heeft.

Voor de stelling dat de Henicuri alleen door de gesteldheid van

den bodem tot die hoogere streken (1000 en 2000 voet) voor

de Noordkust van West-Java beperkt zijn , vond ik een bewijs

in de omstandigbeid dat ik in 1882 in de Lampongs niet

ver van zee verwijderd in een helder bergstroompje op ± 50 voet

boven het niveau der zee nabij de kust een Henicurus aantrof

Van de vogels, die zich nabij den boschrand in de wilder-

nissen of koffijtuinen ophouden , heb ik de ondervolgende leeren

kennen.

Meyalaima armillaris , Chotorea corvina, Phoenicophaes curvi-

rostris, Gallus bankiva (de beide laatsten liefst in de alang-

alang wildernis); verder: Pomatorhinus montanus , Geocichla

rubecula, Trachycomus ochrocephalus , (ook in de heete laaglan-

den voorkomend doch van daar verdreven, doordien er te

veel jacht op gemaakt werd). Hypsipeles virescens, Eury-

stomus orientalis, Gracula javanensis . Treron oxyura en de drie

Macropygia's.

De pauw werd in de onderzochte streek niet aangetroffen,

hoewel er, zooals vroeger vermeld is, tijgers voorkoraen.

Over de levenswijze der boschvogels kan ik nog weinig

mededeelen.

'Smorgens vroeg, na zonsopgang, trekken langs den bosch-

rand de kaneelduiven de aandacht , door nun eigenaardig geluid

en snelle vlucht.

Treedt men het bosch in en vervolgt men al klimmend den

weg naar boven, dan heeft men de minste kans om vogels le

zien. Door het ongewone der tegenvvoordigheid van menschen

houden zij zich schuil en slechts enkelen kondigen hunne aan-

wezigheid aan door liefelijk gezang. Anders wordt het , wanneer

men zich , liefst eenigszins verdekt
,
posteert in de rotsige bedding

van een bergstroom en daar aiwacht , of er vogels komen.

Al spoedig bemerkt men dan. dat zij de vroegste morgenuren



hunne vederen, die 'snachts door wolken of dauw vochtigge-

worden zijn , in den zonneschijn te drogen.

Tegen 9 a 10 uur ziet men nu op eens eene bende van

allerlei soorten, onder sjilpende, fluilende en andere geluiden

in boomen nabij den oever der rivier nederstrijken (als

wanneer zij gemakkelijk te schielen zijn) terwijl anderen zooals

b. v. My'wphoneus flavirostris in de bedding naar slakjes zoeken

en luidrucbtig de schelpjes, tegen de rotsen aan, verbrtjzelen.

Batavu, 9 Mei 1885.



SEISMOMETER.
ONTWERP VAN DEN MIJNINGENIEUR

P. VAN DIJK

VERKLAROT.

A. Een verticale cilindrische, niet geleidende staaf op dito

voetstnk rael stelschroeven,

8. Een bijna astatische slinger met een uurwerk tot slingerbol

,

gedragen door de steunpunten a, a, met naar Loven verlengde

slingerslaaf , eindigende in een dubbel getand cirkelboogstuk.

0. Ring met klemschroef, waarin de slingerstaaf gevat en

verstelbaar is.

D. Een op de stang A verplaatsbare metalen beugel met klem-

schroef, tevens drager van de conisch aangepunle stelschroef-

jes, die tot ophangpunten van den slinger dienen, en die de

as vormen , waarin de slinger in een enkel vlak draaibaar is.

bb. Uiteinden der geleidraden eener galvanische batterij.

F« Metalen scbuifslnk op de stang A , dienende tot drager van

;

EE. Twee metalen pallen , die gedurende den stand van even-

wicht of rust in den dubbelen (ivoren of ebonieten) mid-

deltand cc'grijpen. (Zie ook de links geplaatste vergroote

figuren). De pallen zijn zeer licht , en gemakkelijk draai-

baar om hunne steunpunten als assen.

Het instrument wordt zoodanig opgesteld, dat het vlak

van slingering met den meridiaan van de plaats van

waarneming samenvalt , en de met N en Z gemerkte getande

Allien naar het Noorden en Zuiden wijzen.

Een tweede geheel overeenkomstig instrument, en waar-
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van de getande armen met W en O zijn gemerkt, wordt,

behoorlijk georienteerd , in het parallelvlak der plaats opgesteld.

Het uurwerk is opgewonden en door middel van een stop

op nul uur stilgezet.

Hoe die slop gelicht wordl en het uurwerk mitsdien aan

den gang gaat, zoodra de galvanische stroom gesloten wordt,

is op de teekening niet. te zien

De verplaatsbaarheid van het ophang- of draagpunt van den

slinger heeft alleen de regeling van de gevoeligheid van het

werkluig ten doel. Is de juiste stand door beproeving gevonden

.

dan is het werkluig voor altijd geregeld.

De twee bij elkaar behoorende instrument en moeteii zoo

nabij mogelijk gelijke gevoeligheid bezitten.

Elke aardbevingsstoot , die niet zuiver verticaal is, deeltaan

een of aan beide slingers eene hoekverplaatsing mede, die voor

elken slinger door een van de beide pallen , die hel terugvallen

van den slinger belet, duurzaam zichtbaar wordt gemaakt:

de maat der uitwijking is evenredig aan het aantal tanden.

vvaarover de pal zich bewogen heeft. De richting van den schok

komt overeen met die van de resultante der beide af te lezen uitwij-

kingeu en de maat van den srhok is aan de resultante evenredig-

Elke uitwijking van een der slingers van meer dan een

land lengte brengt beide pallen met het metaal van het eirkel-

boogstuk in aanraking en sluit den si room . die oorzaak is

dat het uurwerk in gang wordt gebracht.

De tijd, dien het uurwerk aanwijst, afgetrokkeu van den gelijk-

tijdigen middelbaren tijd, geeft het juiste oogenblik van den aan-

vang der rustverstoring aan. De uit de uitvvijkingen der slingers

samen te stellen resultante geeft de richting en betrekkelijke groot-

te van de grootste slingering aan, die tusschen den aanvang der

aardbeving en het oogenblik van waarneming heeft plaats gehad-

Door van elken slinger de pal te lichten, weer in den mid-

deltand te brengen , en door de wijzers van het uurwerk weer

op nul uur te stellen, zijn de instrumenten weer gereed voor

de waarneming van een volgenden schok.
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V E R S L A G

GOUVERNEMENTS-KINA-ONDERNEMING

R. VAN ROMUNDE

DlRECTEUR DER GoUVERNEMES i S-kI\A-i»

I Weersgesteldhcid

ISS4 kenraerkte rich door de a

regens waargenomen , terwljl in de inaan.l D.vrml.er ook nog

vele droge dagen werden opgeteekend.

<"''. m kwrekerijon. Vooral was znlks hoi geval op Let op

onistreeks 6000 Rijnl. vnclen l.oven zee gelegen etaldissemenl

Kaivah Tjiwidai, waar een aanplant van vierjange Suvcirithra'* .

mnstreeks eon kwail l.onw gronl . en een viennaal gmoler een-

jarige 0/7?oW/.v-aanplan( gelieel werden vernietigd. De na.hl-

vorsten dedm, zooais innner, zirh nilsliiitend gevoelen op



vlakke en komvormige terreingcdeelten : langs hellingen werd

nog nimmer eene verwoesting door nachtvorsten geconstateerd.

Stormen, welke gewoonlijk in het l e kwartaal vanhetjaar,

vooral op het etablissement Nagrak, niet geringe schade aim

de plantsoenen berokkenen, werden in 1884 niet waargenoiuen.

II. Vermcnigvuldiging

Het aantal in den vollen grond staande plan ten bedroeg op

het einde des jaars 1.7155.900.

Toont dit cijfer eene vermindering aan bij dal van nil im«>

1883, zoo moet zulks eerder worden geweten aan eene meer

nauwkeurige opgave dan aan eene feitelijke vermindering van

het aantal aanwezige planten.

In de kweekerijen bevinden zieh naar schatting ruim 1.500.000

planten, waarvan ruim 1.000.000 Ledgeriam's , die gedeeltelijk

nog in het l e kwartaal 1885, doch grootendeels in de west-

moessons van 1885/86 en 1886/87 voor overplanting in den

vollen grond geschikt zullen zijn.

Voor het overplanten in den vollen grond werden slechts

groote en krachtig ontwikkelde planten gebruikt. Niet alleen

groeiden deze aanstonds goed door en slaagden ze veel beter

dan kleinere individuen, maar ook 1 1< -
1 hei-kenneii van bet type is

bij grootere planten veel gemakkelijker, zoodat inferieure hy-

briden zonder veel moeite konden worden verwijderd. De in

1884 aangelegde Ledgeriana-yhnlsoenen zijn dan ook veel

zuiverder van type dan die, welke in vorige jaren werden tot

stand gebracht.

Door den grooten voorraad planten kon bet verwijderen van

inferieure bybriden met minder angstvalligbeid gesehieden.

Van de uit Ledgeriana-zaden gekweekte bybriden werden

alleen de door kruisiug met C. Succirubra verkregen indivi-

duen voor het beplanten van gerooide terreinen gebruikt.

Deze bybriden, ofschoon onderling in samenslelling van den

bast nog zeer verschillend , vertoonen naast een Snellen

groei over het geheel een hoog chinine-gebalte en zijn
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daarom voor verdere vermenigvuldiging wel aan te bevelen.

Met het kweeken van op C. Succirubra geente Lcthjvriana's

vverd zoo krachtig mogelijk voortgegaan. Gebrek aan de noo-

dige kweekruimte belelle echler nog steeds zulk eene massale

vermenigvuldiging als wel gevvenscht was.

In den loop van het jaar kwam een nieuw kweekbuis tot

stand, dat nitstekend voldoet, terwijl een ander even groot

gebouw op bet einde van het jaar nog in aanbouw was.

Voor aanstaande aauwkearige ehemisehe proeven werd het

wenschelijk geacht entplantsoenen van verschillende bekende

moederboomen aan te leggen, en zoo werden dan ook eene

groote menigte enlen gekweekt van de rijkste moederboomen

Nos
. 23, 54, 38, 75, 94 en 120, terwijl van de twee rijkste

;ti'sl;imiiif!iiii:vN tier n m.-
; i.-ihooineii Nos

. 25 en 58 afzonderlijke

|il;mlsiH'iicii wenlon gonvoerd, welke gaandeweg nog worden

uitgebreid.

Voor den aanleg van plantsocnen. s[n>ciaal vo<>r zaadvvinning,

waarmede bij het einde van het verslagjaar reeds eeii aanvang

was gemaakt, werden bestemd eene gemengde partij mien van

afstammelingen van de bekende moederboomen Nos
. 25 en 58,

boudende minslens 10 °/ rhininc.

Daar die afstammelingen nog geene bloem vertoonden, som-

i ii lirt- wt'lliclii in de cersle jaivn ook nog nicl zulicn blocien

.

was het noodig ecu groot aanlal dezer boomen voor het aan

te leggen plantsoen te bestemmen len einde legilime bevrucli-

ting zooveel mogelijk te bevorderen.

De vermenigvuldiging van den in bel vorig jaarverslag be-

sprokcn h\ lni.lt" \;m ('. Isiltjerimia incl ('. Succiruhnt vonlenlc

door gebrek aan goed entrijs in het afgeloopen jaar niet sterk

.

en de aanplant daarvan kon dan ook nog niet noemenswaard

worden uitgebreid.

Met het kweeken van zaadplanten werd zoo krachtig mo-

gelijk voortgegaan. Op alle etablissementen zijn thans vol-

doende zaailingen voorhanden, om de in den loop van 188">

en het begin van 1886 te rooien plantsoenen van inferieure
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soorten aanstonds weder, hetzij met C. Ledgeriana, hetzij met

C. Succirubra te kunnen herplanten.

De oorspronkelijke Lnhiwiana's leverden in den loop van

1884 niet alleen voldoende zaden voor de Gouvernements-on-

derneming, maar de voorraad was ruim voldoende ora op ge-

regelde Ujden optmhnre veilingen tc houden. Slechts eens werd

de door de Regeering vastgestelde minimuin-prijs der zaden

van oorspronkelijke boomen — zijnde f 2.U0 per gram — over-

schreden, doch meestal was de te veilen partij te groot in

\erlmudim: I <>l den kooplust.

Het zaad van typisohe Zef/^T-alslnmiiieliiiijeii , waarv;m de

minimum jiiijs op f 1. — per gram was bepaald, was veel

minder gewild. De vraag naar Succiruhra-rwAr.u bleef steeds

aaphouden , vooral na ontvangst van berichten omtreut den

afloop van veiliniien in lutropa , waarbij voor ongeseli h
j n

pijpen van pharmaceutisehe hasten zeer hooge prijzen besteed

In den loop der maand November, zoomede in het laatst van

December, werden veilingen van kina-enten gehouden. In

het geheel vonden 560 stuks tegen den door de Regeering

gesleldni minimuin-prijs van / 10. — per stuk koopers.

De totale opbrengst der veilingen van zaden bedroeg / 1 5j02.—

die der enten » 3600.—

Totaal . . . / 17102.—

In het laatst van het jaar werden klachten over niet-kiem-

krachtigheid van het verkochte LedgetHana-znaA vernomen.

Algemeen waren die klachten ten aanzien van het ter veiling

van 4 September 1884 verkochte zaad van oorspronkelijke

boomen.

De Regeering , de gegrondheid der klachten erkennende ,
heelt

den Directenr der Gouvernemenls-onderneming gemnchtigd

nieuwe hoeveelheden in vergoeding van hel niet kiemkrachtig

ueldeknie le verstrekken.

Ten einde voor den vervolge de gegrondheid dier klachten
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te kunnen beoordeelen, is besloten na afloop der veilingen van

elke parttj cen gedeelte tot proef te besteramen.

Bij haar besluit van 28 December 1884 N°. 4C . bepaalde

de Regeering , dat voortaan de voor de Gouvernements-onder-

neniiug niel benoodigde kina-enten en zaden ongelimiteerd in

het openbaar zullen worden verkocht, terwijl bij besluil van 13

September 1884 N°. 45 de Directeur der Gouvernements-onder-

iieining word gemaclitigd om aan den Directeur van 's lands

plantentuin kosteloos af te staan kleine boeveelbeden kina-

zaden, of eventueel kinaplantjes, ter voldoening aan aanvragen

,

bij laalslgenoemden Directeur ingekomen van kruidkundigen

,

of wel van vertegenwoordigers van wetenscliappelijke instel-

lingen of buitenlandsche Gouverneinenlen.

De aanvragen van Succirubra-za&en voor Houlveslers, waar-

aan steeds ruim word voldaan . lonudcn in 1884 eene belangrijke

verniindering aan bij vroegere jaren.

De teelt van Succirubra moge nog jaren lang a Is eene winst-

gevende cultuur zijn aan te bevelen, daar waar bevvouding

doel is, wordt de Succirubra door zooveel andere krachtig

groeiende boomsoorten overtroffen , dat zij geene aanbeveling

verdienl. De proeven, in 1885 genomen tot restauratie van

den bodem van oude afgescbreven koflieluinen, gaven slechts

zeer middelmatige resultaten, en de genomene proeven wor-

den dan oo k slechls vnorigezel met voor de Gouvernements-

ondernemiug niet bennodigdi- cu niel gewilde hybriden, welke

dc Succirubra-k\vee\&ri$en leveren.

Ill Ontginnlng en Onderhoud.

Met uitzondcring van eenigo bouws boschgrond te Tirtasari,

bestemd voor den aanplant van Ledgeriana-enten , werden geene

nieuwe terreinen voor de kina teelt onlgonnen. De gerooide

en te rooien plantsoenen leveren daartoe dan ook in de eerste

jaren nog voldocndc gelegenbeid op.

Gesteund door de gunslige resultaten, welke in vorige jaren

""'< eene diepe grondbewerking, vooral door middel van grep-
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pels waren verkregen, werd in den aanvang des jaars met

nog meer kracht en meer allerwege deze wijze van onderhoud

der plantsoenen voortgezet.

Vooral deed de gunslige invlonl d.i.i' gTondbmviTking zich

gevoelen in driejarige en oudere plantsoenen, terwijl in jonge

aanplantingen een diep spitten van he I geheele hodem-oppervlak

aanheveling bleek te verdienen.

De gunstige resultaten, welkeeenedegelijke gnuidbewerking

op de productie heeft uitgeoefend, zullen in het hoofdstuk

»Oogst van kina" nader worden ontvouwd,

De wensch der Regeering om de uitgaven zooveel mogelijk te

beperken binnen het bij de begrooting toegestaan crediet was

oorzaak, dat in het tweede halfjaar de voor zware grondbe-

werking te besteden kosten zooveel mogelijk werden beperkt.

Ten einde bij een zoo krachtig mogelijk onderhoud der tuinen

ilf nilgaven tot een minimum te reduceeren , bestond allerwege

een streven de plantsoenen zoo gesloten mogelijk te hoaden

en door het beschaduwcn van lid |hm!<mih .tt|.t-r\ 1;« k de ontwikke-

ling van onkruid !« uinrkniuen. Ging hiermede eene krachtige

bimmsvMrming der al'vaHtMidr Madden hi lakken gepaard, /.<>•>

werd ook slechts zoo weinig geoogst, als ter ontwikkeliag

der boomen nnudzaktdijk was, en herhaalde de oogsl zirli .

zoodra de behoefte aan licht en lucht zich deed gevoelen.

Zoo kon een SMCctrn&m-plantsoen van vijfjarigen leeftijd

na eene enkele zware grondbewcrking in den aanvang van

1884 acht achtereenvolgende oogsten leveren , zonder dat verder

in den loop van het jaar ook maar het minsle aan onderhoud

van de tuinen werd besteed. Zoo bleef ook in de Ledgeriana-

tuinen, vooral in de entplantsoenen te Tirtasari alles gespaatd

,

wat nog gelegenheid had ter verdere ontwikkeling. En bij

den reeds vrij belangrijken oogst van C. Lahjeriaim en O/licinah*

verdient het feit vermelding, dat de in de plantsoenen aanwc-

zige bastvoorraad die van hel vorige jaar aaiizicniijk ovcrtrelt.

Bij het streven naar gesloten plantsoenen werden veel kosten

aan het inboeten der jonge tuinen besteed, terwijl de nieuw
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aangelegde tuinen zoo dicht mogelijk — 4x4 Rijnl. voeten —
werden beplant. Het opkappen der boomen, bij welke operatie

ze toch telkens eene belemmering in den groei ondervinden

,

zal daardoor zooveel mogelijk worden vermeden , en de eerste

oogsten zullen dan ook al spoedig worden verkregen door

uildumiing der onderdrukte boomen, waardoor de overblijvende

stammen bij meer ruimte en licht zicb krachtig kunnen ont-

wikkelen.

De metingen van Ledgeriana, in 1879 begonnen, werden weder

voortg t .'zel. De gemiddelde hoogle der zevcnjarige planten te Tji-

lint-irmn hedroeg nu 4.16 meter bij ccn slaniMinirek van 0.27 me-

ter. De maximum-hoogte was 5.11 meter, de maximum-stam-

omtrek 0.56 meter. Te Tirtasari gaven de metingen van vijfjarige

enten en stekken respectievelijk eene gemiddelde boogte van

3.20 en 2.61 meter, een gemiddeMen stamomtrek van 0.26

en 0.20 meter, terwijl de maxima van hoogte en stamomtrek

4.50 en 3.40, 0.335 en 0.28 meter bedroegen.

Vermelding verdiencn hierbij de feiten , dat de voor meting

bestemde planlsoenen een vrij belangrijken oogst aan takbast

leverden, terwijl zelfs bet plantsoen te Tjibeureum nog een

niet onbeduidenden oogst aan schilfers prodnceerde.

De Helopcflis Antonii bleef zicb ook gedurende het verslagjaar,

vooral in het zuidergebergte steeds verloonen. Het meeste kwaad

bernkkende het insect in de Ledgeriana-tmnen van Tjinjirwan .

waar de vervolging van den Hemipteer eenigen tijd vertraging

ondervond. Ook te Lembang, waar in de laatste jaren geen

woeden aanval op jonge Sitccirubm-phnten , waardoor de groei

der boomen nogal vertraging ondervond. Doch verwoestingen

,

zooals in vroegere jaren zoo dikwijls werden geconstateerd

,

werden niet waargenomen.

De ziekte in O^cmafe-plantsoenen te Nagrak , waarvan in

het verslag over 1881 breedvoerig werd gesproken, waarvan

!n bet verslag over 1882 werd vermeld, dat ze zich reeds

e vertoonde, werd in 1885 slechts spo-
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radisch en in 1884 in het geheel niet. meer waargenomeq.

Daarentegen werd, vooral in de geslolen /,<vfyrrw/,/-p!anl-

soenen te Tirlasar) en l<- T/ihem't'imi . rene schiminel bespeurd,

die de aangelaste takken en loppen der boonien weldra doodde.

Door bel afkappen der aangelaste deelen werd de kwaal

zooveel doenlijk beperkl, en de aangerichle scbade is dan ook

van weinig beteekenis.

Meer nadeel werd , vooral aan onde Succirlibra's, toegebraeht

door de larve van een kever, die de boonien somtijds geheel

ringt en zich nestelt in bet bout van den boom , waar ze diepe

gaten boort.

J)e zvvaar aangelaste boonien werden onlgraven en geoogst,

en liij gcringe verwoestingen bet zich in de slammen bevindende

insect gedood.

De oogst van 1884 bedraagt 200.118 kilogrammen bast,

waarvan 1 97.531 5 kilogrammen bestemd zijn voor verkoop in

SeilerhiHtl en 27SG :1 kilogrammen voor den Militairen Genees-

kundigen Diensl hier te lande.

Toonen deze cijl'ers eene kleine vermindering van produc-

tie bij bet jaar 1885 aan, zoo mag niet onvermeld blijven,

da* in bet afgeloopen jaar bijna geen enkel plantsoen van in-

lerieure kina-soorten werd gerooid , en tlat bel strcven Iteslond

nog alles te behonden, waar de omslandigheden niel uitdruk-

kelijk een oogst vorderden.

De oogst bepaalde zich dan ook bijna uitsluitend lot bel op-

kappen en nitdunnen der Ledgeriana- en Sumni&ra-plantsoenen

.

de verwijdering van hybriden in dicbt aaneengesloten Ledge-

rtana-tuinen , het opkappen van eenige dicbt ineengegroeide

Calisaya's en Josephianas en het afschaven van Ledgeriana? en

Officinalis.

Leverden in vorige jaren de oorsprorikelijke Ledgeriana s no-

uitsluitend het zoo waardvolle product van scbiliers, en bleven

de afslaminelingen dier boonien steeds gespaard, in den loop
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van 1884 werden ook deze aan de opera tie onderworpen.

Als regel werd aangenomen geene boomen te schrapen, die

niet eene stammiddellijn van 6 cM. hadden bereikt. Voor C.

Officinalis werd eene middellijn van 5 cM. aangenomen.

Ten einde geene te groote stoornis in den
r
groei te veroorza-

ken, werden de boomen slechts over de helft van hun om-

trek aan de operatie onderworpen.

Bij het toepassen dezer oogst-methode werd bevonden , dat

de oostmoesson, zijnde bet tijdperk van betrekkelijke rust,

rich bet meest daartoe eigent.

Nadal in den loop der maanden Juli en Augustus belang-

njke ouiisit'ii villi Jjul<jcrnt)h i-i-\\ uijn-iii<ilis-schi\krs waren ver-

kregen
. werd er eene proef genoiiitn mi) diezrll'de hootnen, welke

dat product hadden geleverd, nu over den onaangeroerd ge-

bleven halven omtrek aan dezelfde operatie te onderwerpen.

Het resultaat was in alle opzichten bevredigend. Bij soni-

inige plantsoenen werd zelfs geen spoor van eenig kwijnen

waargenomen. De ondervinding leerde bier echter, dat het

wensrhelijk is een lijil van uiiiislens 2 1 ', inaand tusschen de

beide oogsten te doen verloopen en dat bet dringend noodig

is eene kracblige grondbewerking met deze oogstwijze ge-

paard te doen gaan.

Van alle etablissenienten leverde bet ten, nnordcn van Han-

doeng aan den Tangkochan Praoe gelegen Nagrak verreweg bet

meeste product.

Dit etablissement , ongeveer 130 bouws groot, produceerde

t b,» 4.i4 halve kilogrammeo bast. Dil gunstige resultaat, liet-

welk verkregen werd zonder rooiing van een enkel plantsoen

v«" inlericure kina-soorten , is voornainelijk te danken aan de

krachtige grondbewerking, welke daar sedert een tweetal jaren

wordt toegepast. Sinds eene meer intensieve cultuur allervvege

"' Repassing word I gebrarht., zijn do zuidelijke elahlissenienten

aan den Malabar en het Ti/orgrlirn/fc vrij wel op weg hun

^©dinger in te balen en mogen na verloop van eenige jaren

zulke booge producties ook ineer allervvege worden verwacht.
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De proeven met het toppen van C. Officinalis, in het laatst

van 1885 genomen, werden voortgezet en toegepast ook op

Ledgeriana's , tot nog toe slechts op het elablisscment .V////v//r

Aanuemende, dat de boomen niet hooger dan 12 voet boven

den grond worden geschaafd , bleek het aanbeveling te verdienen

ze al aanstonds te toppen , zoodra ze die hoogte bereiken ten

einde de kruinvorming zoo spoedig mogelijk boven die hoogte

te bevorderen.

Ofschoon de proef nog te kort geleden genomen is oni een

definitief oordeel daaromtrent uit te spreken, zoo geven de

resultaten toch reeds voldoende aanleiding tot eene meer alge-

meene toepassing.

Het product uit den oogst van 1885 werd bij twee veilingen,

den 19en Juni en den 15en October 1884 te Amsterdam gehouden,

publiek verkocht. De prijzen, bij de laatste veiling besteed,

waren belangrijk minder dan die, welke bij den verkoop op

19 Juni werden verkregen.

Bij de steeds grootere aanvoeren van superieuren bast op

de Europeesche niarkt, bleek het bij de laatst gehouden \ filing.

dat het gruis van inferieure kina-soorten , welk product van

dunne takken en twijgen wordt verkregen , de kosten van het

oogsten, verpakken en verzenden niet ineer loonl.

De bruto opbrengst der beide veilingen bedroeg / 547.21 4. 20 h
.

Per half kilogram werden de navolgende prijzen verkregen:

l e veiling 2C veiling.

C. Succirubra 27 tot 191 cts. 15 tot 80 cts.

C. Calisaya Javanka 25 » 154 » 50 » 72

C. id. SchuhkraftHS » 502 » 6 » 142 »

C. id. Anglica 57 » 101 » — —
C. Ledgeriana 100 » 592 » 56 » 219 -

C. Hasskarliana — — 52 » 72 »

C. Officinalis 150 » 148 » 85 » 176 »

C. Lancifolia 69 » — —
De gemiddelde prijs , bij beide veilingen bedongen , bedroeg

/ 0.866B per half kilogram.
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Slechts een zeer klein gedeelte van het product van 1884

werd nog via Tjikao naar Batavia vervoerd. Na de voltooiing

der spoorbaan Tjhtndjiwr-I'mndoeng werd voor het vervoer

van het product uitsluitend van het nieuwe vervoerraiddel

gebruik gemaakt.

De bestaande droogovens te Nagrak en te Tjinfiroean bleven

,

vooral bij vochtig weder, goede diensten bewijzen.

Bij langdurige regens moest echter de oogst nog telkens

worden gestaakt , en op den duur blijken deze drooginrichtingen

bij een groot product aan de verwachtingen niel te beantwnnnlcn.

In den loop van 1885 zal naar andere middelen tot kunst-

matige droging van den bast moeten worden uitgezien.

De hooge prijzen, in den aanvang van 1884 bedongen bij

veilingen van pharmaceutische hasten , afkomstig van parlicnliere

ondernenringen , zoomede die, welke voor ongeschonden pijpen

bij de Gouvernements-veiling van 19 Juni werdeh besteed,

gaven aanleiding zooveel mogelijk tot de verpakking in kisten

van pijpbasten terug te keereu. De aanmaak van de noodige

kisten heeft nogal vertraging ondervonden en de hasten zijn

niet zoo spoedig vcrzondcn ;ils wel gewenscht was.

In het geheel werden 271 kisten. gemiddeld 120 halve kilo-

graunnen l>ast hevattende, voor verkoop in Nederland bestemd.

V. Pcrsoneel, Geldmlddelen.

Bij Gouvernementsbesluit van 28 Februari 1884 N°. 52

werd machtigiiig verlcend voorloopig voor den tijd van een

jaar tot de indienststelling van twee tijdelijke opzieners op

eene bezoldiging van / 50 's maands. Het doel, met dezen

inaatregel beoogd, was vorming van geschikt personeel, aan

hetwelk bovendien ook reeds dadelijk eenig toezicht op de veld-

werkzaaniheden kon worden opgedragen.

Bij het oogsten, waar. aanhoudend toezicht zoo dringend

noodig hleek, bewezen deze tijdelijke opzieners al aanstonds

goede diensten.



De waarneuiend adjunct-Directeur A. A. Maas Geesteham-s

werd in den loop der maand Juli eervol van de verdere

waarneming zijner betrekking ontheven en de Militair Apo-

theker 2e klasse P. van Lbersum definitief tot adjunct-Directeur

benoemd.

De opziener 2e klasse 0. Fubst Bruimnga en de opziener

5e klasse C. Crietee werden eervol uit hunne betrekking ont-

slagen , terwijl de waarneuiend opziener 5e klasse J. van Honk

eervol van de verdere waarneming zijner bet rekking werd ont-

heven. In hunne plaats werden benoemd tot opziener 2e klasse

A. van Kempen en tot opziener 5e klasse W. Hafkenscheid,

terwijl A. von Estorff tot waarnemend opziener 5 e klasse werd

aangesteld.

Het vaste inlandsch personeel bestond op ultimo December

uit 1 timmerman, 1 pakhuismandoer levens postbode, 19 man-

,

doers en 196 boedjangs.

Aan vrouwen en kinderen der boedjangs werd zooveel mo-

gelijk werk verschaft en deze bewezen tegen een gering loon

goede diensten bij het onderhoud der jonge plantsoenen, het

oogsten en het opvangen van schadelijke insecten.

Gedurende bijna bet geheele jaar was de opkomst van werk-

volk zeer ruim, en kon van de aangeboden werkkracbten

zelfs bij lange niet immer gebruik worden gemaakt. Alleen

gedurende den padioogst en den kolliepluk was de opkomst van

werkvolk geringer.

Voor tractementen van het inlandsch personeel, aanbouw

en herstelling van kweekhuizen, aankoop en onderhoud van

gereedschappen en verdere uitgaven was bij de begrooting

voor 1884 eene son) van / 46.000 toegestaan. Evenals

in 1883 bleek dat bedrag, voornamelijk ten gevolge der groote

De uitgaven ten dienste der
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Tractementen van den Directeur, den adjunct-

Directeur en het verder Europeesch personeel. / 28530.

—

Schrijfbehoeften » 560.

Reis- en verblijfkosten » 2915.02

Tractementni en I I i liel inlandscli

personeel , aanbouw en herstelling van kweek-

huizen . aankoop en onderhond van gereedschap-

pen en verdere uitgaven » 75998.52

zijnde / 29991.54 meer dan liij de begrooting voor 1884 was

geraamd.

Blijkens lid jaarverslag over 1885 bedroegen de gezamen-

lijke uitgaven lot en met het vervoer van het product naar

Tpkao / 107.599.54

De gezamenlijke kosten van bet vervoer naar

li'ihnia, iiiiar Nederland, benevens die van ver-

koop enz. beliepen » 45 554.68

Tolaal ./' 150.954.02

Het bruto provenu der veilingen, in 1884 le Amsienlam ge-

bouden, bedroeg / 547.214.20s
, zoodat nit denoogstvan 1885

vallen, ongerekend nog hetgeen aan den Militairen (lenees-

kundigen Diensl kosteloos is verstrekl en ongerekend eene

Bom van / 57025.25, welke de verkoop van kina-enten en

-zaden opbraebt.

VI. Verspreliling van Kina

De aanvragen van woeste gronden in crfpacht ter bestein-

ming voor de kinateelt waren in bet afgeloopen jaar veel ge-

"nger dan in het vorige. Slechts zeer weinig nieuwe onder-

neniingen werden opgeriehl ten gevolge van een algemeen

wantrouwen in de voordeelen. welke de culluur voor de loe-

Mmst beloofl af te werpen; een wantrouwen , dat zijn oor-

sprong vindt in den steeds dalen.len prijs van het product.
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In hoeverre dat wantrouwen gegrond is, zal de toekomst

moeten leeren. Zeker is, dat binnen weinige jaren de pro-

ducties van Java aanzienlijk zullen stijgen, wat op den te be-

halen prijs niet zonder invloed kan blijven.

Doch van den anderen kant is hel onbetwistbaar , dat de

prijzen, welke thans nog voor superieure hasten worden be-

steed, onevenredig hoog zijn in verhouding tot de kosten van

productie, vervoer en verkoop, en dat die prijzen nog belang-

lijk kiinnen dalen 0111 nog eene goede wins! ;i;m den planter

te verzekeren.

De gewestelijke versliigen geluigen alio van vveinig lust der

bevolking in de cultuur van kina; de nog beslaande aanplan-

tingen zijn dan ook van zeer geringe beteekenis en neinen

gaandeweg af.

VII. Kennls der op Java gckweckte kina-soorten.

De uitkomsten , verkregen met planlen ,
gekweekt uit zaden

,

in 1880 van den Heer Schuhkraft ontvangen, zijn beneden de

verwachting gebleven. Niet alleen is het type dier planten

zeer ongelijk, maar enkele bloeiende individuen verraden eene

overeenkomst met zeer inferieure soorten , zoodat zonder verder

chemisch onderzoek — waartoe de planten trouvvens nog

te klein zijn — wel van het voortkweeken dier soort kan wor-

den afgezien.

Omtrent de planten, verkregen uit bet in 1881 onlvaiigeu

zaad, is nog Qem nader oordeel te vellen.

Die, welke gekweekt zijn uit het in 1883 door liissrliciikoiiisi

van het Ministerie van Kolonien ontvangen zaad van C, Verde (C.

Calisaya Oblongifolia) schijnen tot de C. Ledgeriana te naderen.

De op verschillende hoogten — van 4000 tot 6000 voel — ge
*

plante C. Trianae (C. Pitayensis) blijven zich overal even

goed ontwikkelen.

Till Schelkundlge onderzoeklngen.

De analysen van kinabasten uit den oogst van 1883 wenleri

iu Europa door den Heer J. C. Ber.nelot Moens verricht. De



door hem verkregen uitkomsten zijn te vinden in bijlagen

A. en B.

De analysen in het belang der cultuur werden aan den

adjunct-Directeur P. van Leersum opgedragen.

Tot nog toe bepaalden deze analysen zich tot het onderzoek

naar boomen, hestemd voor kunsim.tligt 1 u'nnoiiiguildiiMni: .

waartoe de plantsoenen , verkregen uit zaden van de moeder-

boomen Nos
. 25 en 58 bet beste materieel leverden.

Opmerkelijk is het feit, dat onder de toch zoo fraaie af-

sl;iiiiiiicliiigen van N°. 25 zoo vele met cinchon idine houdenden

bast worden aangetroffen , een alcaloid , dat in bet type Ledger-

ziKiiliiiiii'ii van N°. 58 maar zelden wordt waargenomen en in

den bast der beide moederboomen niet gevonden wordt.

In de hierbij overgelegde bijlage C. worden de uitkomsten

dezer alcaloid-bepalingen vermeld.

Bandoeng, 25 Maarl 1885.



A. BESCHRIJVING van 20 kn. 1440 baleji, deel i969 bn. Java-kina-basl
, nit den oogst

den 19en J «»« 1884 verkocht.

op puldieke veiling

Taiigkoeb. I'laoc.

. . Tangkoeb. Praoe.

2e
•"

gebr. pijp. Malawar

Rioeng Goenoengen Kawah Tjiwidai b
-10. 4(5 51 Itcvatlcii lan-c pijptMi.

Lembaiig l>ali>n 2.3 lange pijpen.

-< |)ijpen.

I.embang balm 3 17 lange pijpen.

::,'D.



Bijl. A.. BESCHRIJVING van 20 kn. 1440 balen , deel van 2969 Im. fTava-kina-bast , uit den oogst van het jaar 1883 op publiake veiling

Amsterdam, den 19den
f ;

Juni verkoclit.

15-20
1-15
16—32
33 :;7

...

Zwa-

T E L I C II T

i il J 111 J

N G E N.

0.8 1.1 1 7 3 6 107 Wantage Nagrak
1.2 1 1; 1 2 2 5 1 1.61

t:s 0,1 1.0 a,4 9.00 Tjinjirouan . Tjibeuiei
o.i; IV »o 9.15 Tjinjirocaii. '

5.1! 1.0 o ;; 7 J !0 Tjibeumun .'ii Tjil.il

3.0 11/ 2.:: 6 4.64

: &;;:• '

.;., ";;

3,3 (i:; vo 5 6
;

;-/
0.7 2 4 17 . Tjibcureum en Tjil.it

0.5 2.2 6.7 ..;;« r.„i,iin.ean.

0.2 Mi 4 1 3.0!)

* 2,1 o.;j 1 (i V> 3.1:9

2.4 ().:; i :: 3.2:5

i 1 19 3.50
ii i i i

2.. 01 1 2 4 :J.fi3

2.11 0.1 I :; ;: i 2 69

24
S| M „-. 1.0 2.15 . Tjibn.ro,.,,. n. Tjil.il.

14 \> \V> Tjinjir.H-.-.n.

i>3 2.56
2.4 0.3 1 1 I

4'.'

0.2

1 10 ;; 6
2.96

2.15 Tjibeureum.
III 110 3.50

2.1 11/ 7 2.62 Nagrak.
I.I 1.0 4.61

'' 2 1 - 1.7 5.1 1,75 Rioeng <;...', „,



feuL, B. BESCHRIJVING van 1529 balen, deel van 2969 halen Java- kina-bast , uit den oogst van het jaar 1 885 op pnblieke veiling te

den 15deD October., 1884 verkocbt.

KINA-SOORT.

Tangkoeb. Praoe.

Kendeng
Tangkoeb. Praoe.

Kendeng
Tangkoeb. I'i;n»e.

Malawar
Kendeng

Tangkoeb. I'raof.

Tangkoeb. Praoe.

Malawar
Kendeng
Tangkoeb. Praoe.

Malawar
Kendeng
Tangkoeb. Praoe.

Kendeng
Tangkoeh. Praoe.

Tangkoeb. Praoe.

Malawar

Tangkoeb. Praoe.

Kendeng

Malawar

TOELICHTIM.KY

Wantage Nagrak 51,6

- • In -a .- I .
•

Nagrak.

gruis van jonge boomen.
Rioeng Goenoeng en kiuvab Tjuvnhi.

Lembang . lange pijpen.

Nagrak 5-10,25-27,42, lange pijpen.

. 50—52,54,55,66,75,91—95 lange p

Lembang, balen 1-6, 8- 17, 19- 31 , £
43—45 lange pijpen.

Tjibeureum en Tjibitoeng.

Rioeng Goenoeng.

Lembang.
rjibeureum en Tjibitoeng.

Rioeng Goenoeng.

Lembang.
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RESCHRIJVING vim 1529 balen, deel van 2969 balen Java- kina-bast, uit den oogst van hetjaar 1883 op publieke veiling, te Amsterdam

den 15den October 1884 verkocht.

Oilicinalis wortelbasl.

Netto

nhoud

k kit.

Samenstelling.
Zwa-

1 J I
= : = 1

5,3 0,5

4,9 0,3

5,1 0,6

1
^ 2

TOELICHTINGEN.

796
1517

2453 0.8

2,1

1.9

2,8

8.0

7.7

9.3

7,13
0.59

0.86

Plantage Tjibeureum ea Tjibitoemr.

Kawah Tjiivi.lai."

Nagrak.

C. Succirubra

, Schubkraft.

Recapitulatie.

168 balen inh. 2223 J 3 KiL.gr.

320 • 44176

352 • • 49051

30 4656

. Ledgeriana

• Oilicinalis

Totaal

415 • • 60359

244 • 32658

1529 balen inh. 213131 VsKilogr.
Het alcaloid is berekend (



Bijl. O- Overzicht der gedurende het 2e halfjaar verrichte analysen van Java-kit

TOELICHTINGE N

\M.ii„,„,.|i,i^ v.m >" 23 Letter C.



Bijl. I>. AANTOONING van den toestand der Gouvernements-

LIGGING EX GEMIDDELDE

1

1

PLANTEN IX DE KWEEKERIJEN

HOOGTE BOVEN ZEE

PLAXTSOENEN.

1

1
|

1 1

Lembang 1251.

Geb. Tangkoeban Praoe.

1882
1883
1884 E

20,000

48,000 E

Nagrak 1625.

Geb. Tangkoeban Praoe.

1882
1883
1884

35.000

139,000

170,000

z

Tjibitoeng 1527.

Geb. Wajang.

1882
1883
1884

100,000

100,000

84,000
80,000

115,000

Tjibeureum 1560.

Geb. Malawar.

1882
1883
1884

188,000

175.000

180,000

25,800

23,000
~

Tjinjiroean 1566.
1882
1883
1884

360,000
r,<!iH)<)(!

550,000

28,000
•27.000

100.000
=

Rioeng Goenoeng. . . 1625.

Geb. Tiloe.

1882
1883
1884

130.000
IJUH.lt

100,000

21.500
18.000

80.000

KawahTjiwidai... 1950.

Geb. Kendeng-Patoeha.

1882
1883
1884

1 19,000
-

1 6,000

8,000 |
10,000

186.800
80.01)0

23.000

Tirtasari

Geb. Malawar.

1882
1883
1884

25,000 i -
32,500

I

— E

Totaal der al/ondrrli.jkr
1882
1883
1884

820,700 |
198,300

|

186,800

1059,000 194.000 80,000

1140,500 1 353,000 23,000

Totaal generaal van alle 1882
1883
1884

1,205,800
1,333.000

1,561,500

kina-pla Hsoenen op Java over he jaar 1884.

PLANTER IN DER VOLLEN GROXD.
Totaal

generaal

&! H ©

1

I

Toelichtingru.

5^000

5,000

74.500

lo.ooo

20.000

78.000
93.500

85,000 E
|

178,400
I 179.400

158,900

144,000
160,000

170,000

100,000
80.000

65,000

35.900 74.000
50.000

50.000

..;;,.9 >,

::.

485,000

50.000
r.o.roo

52.000

25.000

16.000
145.000

148,000
140.000

35.000

27,000
1 405.000

L'i.OUl

442,000

p 160,000
1 70.000

160,000

80,000
oo.ooo

45,000

24,600
27.000

20,000

I78.40{s

IOi'i.000 107.000

80.000
65,000

71.000
70'--

65,000

4.000

4,000

9.000

hiooo

7j;».(iiwi

953!000

90,000 59,000
100.000 30.000
90,000

J

18,000

600 !

~
600

|
_

1.000
|

_

94,000

96,000
2,500
- E

397.00. >

;.i^.5;.ii

035.000

26,000
30,000

22,000

360,000
•

250.000 Z
59-. am
441.000

314.000!

78.400
01.009

95,000

694.900
7:;.-,:,on

733.000

'- E

175.500

416.500

329,000 9.000

120.100

127 50..

I15.500

300.000
-'.-..ooo

474.500
409.500

457.000

;.';o.5.-29o

i.299.500

2,099.400
1.900.500

1.753,900

~
1



VERSLAG YM EEN (ffiDERZOEK NAAR HET OflT-

STAAN VAN EM EILAOJE, DAT ZICH JSTM
MCHT VAU 4 OP 5 FEBRUARI 1885

U DE RAWAH PEfflHG HEEFT

GEYORMD.

Den 7 1
' Februari bevond de Aspiranl-Controleur Krus

rich op de rawah Pening, loen door de bevolking gerappor

werd, dat door haar in den nactat van 4 op S Februari

do! gedreuD was waargenomeu en men den volgenden m(

Oil eilandje werd den 2en Rfaarl d. a. v. door mi

Het is gelegen in de dcllavonning van de kali Galelt ,

bij het punt, dat op de lopografisclic kaart met Rowo-Sat

aangegeven.

Aldaar bevindl zich een sclierp begiensde, diepe plants

rawah, overeenkomende met hetgeen men in Holland een »i



447

zicli aan den ziiidelijken oever aansluit ; bet is 72 M. lang en

50 M. breed (± '/s bouw), en verliief zich gemiddeld ± 1,7S M.

boven den waterstand der rawah op 2 Maart. Naar het wiel

toe is het eilandje door ecu vrij stijl talnd begreusd.

In betzelfde wiel, doch Icgen den Noordelijken never vast

.

is een gebeel overoenkmnslig eilandje ziehlbaar, da I zicb in

is loegevoegd: de afsland lusselicn beiden bedraagl naar schil-

ling 7)0 iiielers: midden tiisschen beiden is het wiel nog 4

meters diep.

Doeb de working in den bodem beefl zicb niet lot dil eersle

nitgeslreklbeid een bodemophcffiiag pl*nls gebad, waardoor

gebcclc slukken van de rawah bij den v, alersland op 2 Maart

droog lagen; naar rnwe schatting (het leirreinisonloegankeli,k

heeft de werking zicb over mimilens 5 bouw doen gevoelen.

Er bestaat eebter grool verschil li isschea

je en den owrigni op^eheveu bodem. De laalsle bestaat

zeir daarenlegeu beefl. slechls ee

nitshiilend nil weeken , slappen v.

zijn in

u dun

enkele plaatsen . met

.barslen: bet eilandje

siiblaagje en is bijna

.1 ,l.ollandscb:derrie)

samengesleld. bier en daar met i inig klei en /ells fijn

plaals gebad, waarop de slibla

wiel bedekle, nog ais een .lunne

is. De slibkorst staal sews om

Iwee kanlcn diepende en in bel
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tjol doet alle omstanders schudden , de bodem is trouwens zoo

week, dat men op het eilandje telkens tot over de knieen

inzinkt.

Half vergane boomstammen , niet ongewone begeleiders van

het veen, worden ook bier menigvuldig aangetroffen.

Tot zoover de beschrijving , nu de oorzaak van het ver-

schijnsel.

Reeds zijn nieer dan een verklaring beproefd, want het

verschijnsel is verre van nieuw.

Junghuhs spreekt van zulk een verschijnsel in 1838 en

schrijft het toe aan »hydrostatischen druk" van hooger ge-

legen streken (zie zijn »Java" deel 2, p. 557).

Wordt hierraede een waterdruk hedneld als % an een arle-

sische bron , dan moet nog nader verklaard worden, waarom

die zich hier niet op de gewone wijze als waterbron open-

baart, doch in dit geval als modderopwelling.

Doelde Junghuhn echter op een zeer slappe veenlaag, die

zich tot in hooger gelegen streken voorlzet, dan vraagt men

zirh /chen af, hoe die veenlaag in hare hoogere gedeelten zulk

een aan vlurikiaihrid .Mvii/rnd.- w-ivkLrM in-hield, daar zij

toch hehooriijk at'waleren Kan. ,li \<;m -ii\*s verklaring bevre-

digl niij daaroni in geenen deele.

In 1845, 1863 en 1868 hadden op nieuw dergelijke grond-

verhelfmgen plaats.

Alle drie liggen in de delta der kali Galeh , de laalste , zooals

reeds gezegd is, op nauwelijks 30 meters van de nu gevonmle.

Die van 1868 is onderzocht door den toenmaligen onder-

directeur der Genie D. Maarschalk (zie Jrb. mijnwezen 1876

deel I, p. 78), die de oorzaak zoekt in een windhoos. De

beer Maarschalk meent namelijk, dat het diepe wiel tegelijk

ontstaan is met de gronduphelling en tie grond . dour de windhoos

bij de vorming van het wiel opgenomen, daar naast als een

hoog eilandje is gedeponeerd.

Ditmaal is echter van het beslaande wiel een stuk ge-

dempt en kan dus aan een windhoos niet gedacht worden , die
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andere sporen achter zou gelaten hebben.

Een derde verklaring, die ik aanvankelijk mogelijk achtte,

dat het eilandje niets anders dan een zoogenaamde drij/til

zijn zou, moet geheel worden opgegeven, nu het onderzoek

geleerd heefl , dat op het eilandje geen spoor van levende water-

planten zichtbaar is.

De eenige verklaring ten slotte, die m. i. geheel en al

bevredigt, is, dat de verrotting der plantenresten , die in groote

hoeveelheden in den ondergrond voorkomen, tot ontwikkeling

van koolzuur en koolwaterstofgassrii aanlcidiiig geeft, die,

door den impermeabelen doch zeer weeken bodera belet te

ontwijken , een zoodanige spanning verkrijgen kunnen , dat zij

in staat zijn , dien hovengrond over een zekere uitgestreklheid

op te heffen , totdat zij ten slotte zich met geweld een door-

tocht banen onder medevoering van een zekere hoeveelheid

liall'-\ iueiliaren veengrond.

Dat -zoowel in 1868 als nu deze uitvloeiing van veengrond

juist in dil 9 meter diepe wiel plaats had, is dus geen toeval-

ligheid, maar vindt zijn goede reden in de mindere dikte van

den bovengrond , die hier door de gassen moest doorbroken

worden. Zulk een bodeminzinking is te beschouwen als het

zwakke punt, waar het de gespannen gassen het eerst gelukt

zich een doortocht te banen.

Volgens deze verklaring moet de vorming der eilandjes in

de rawah Pening gerangschikt worden onder de zoogenaamde

moddervulkanen , die echter met het eigenlijk vulkanisme alleen

in naam eenige overeenkomst bezitten.

Op Java is het voorkomen van gespannen gassen, die van

organische stoflen afkomstig zijn, niet vreemd; ik herinner

slechts aan de modderwellen van Koewoe, aan de boorgaten

te Joana en op Onrust, die van groote diepte (200 a 500 M.)

voortdurend een zeer belangrijke uitstrooming van koolwater-

stofgassen verloonen , en aan de vlakte van Ambarawa zelve,

waar de hoofdingenieur van het mijnwezen P. van Dijk , bij een

boring in de dessa Bedjalin , slechls ••n kilometer van het



450

laatst gevormde eilandje verwijderd , op een diepte van 45

meters een laag ontmoette, waaruit met een geweldigen slag

een straal modder ontsprong, die door sterk gespannen gassen

naar boven werd gedreven.

Semarang, 3 Maart 1885.



UITBARSTINGEN VAN VULKANEN

AARDBEVINGEN
IN DEN 0. I. ArCHIPEL WAARGENOMEN

GEDURENDE HET JAAR 1883,

p. iM mm.

A UITBARSTINGEI YAS VULKAUM.

Behalve de Krakatau-eruptien tusschen 20 Mei en 28 ^

guslus, zijn geene andere mededeelingen van vulkanisc

uitbarstingen in den indisi.-ben Arcliijii-I ontvangen, dan ^

den Merapi op Sumatra, die gedurende de maand Deceml

eenige eruptien vertoonde.

De talrijke berichten betreflende de Krakatau-eruptien en

daarmede in verbaml slaande versclnjnselen zijn bier aclit

wegen gelaten, daar deze alien gevonden vvorden in: »Ki

katau, door R. D. M. Verbeek" (Bafavia, Landsdrukkei

1884/5).



6 Maart 11—45 i

3 Juni 7 n. m

7-15i

4 Juni 7-30 i

en 8—10 i

16 Juni 2-45 i

I'.-.l..-.

Deli, Langkat, Serdang

Singkel.

Balangnipa,

(Banda).

Alahanpandjang.

Rangkas Belong.

I»islri«:t Maliiiipinir.
'

-

le Punt.

Padangsche Bovenl. Padangsche Boven

Sumatra.

Celebes.

Een zvvare schok.

Lichte horizontal.' schokkci

Een hevige schok.

Een lichte schok.

Eenige lichte schokken.

Een lichte schok.

Verticale schokken.

12 a 13 schokken.

Twi'c lichte kort opelkaarvol-

Een naar lichte schokken; gol-

vende liori/tuii.

Ken horizonlalc schok.

Vrij hevige verticale schok.

Twee schokken.
Hnvigo schnkken.

Eene aardheving.

Ilnrizriiilalc «
• i i .

uderaardschge-

Gepaard met

Gepaard met



October 2—50 v. ra.

21 October 11

5-10 v

5-30 v

4-50 v

Padangsche Boven- Sumatra

\W. 7.U.

NW.-ZO.

± 3 sec.

± i/3 sec.

Z.—N.
Z. N.

5 a 6 sec.

2 sec.W.—0.

Z.-N.
W.-O

2 sec.

Omschrijving van tie lu'w.-gin-:.

:,::r

•

Twee korte op elkander volgen-

Yijf schokken.

Horizontale scbok.

Vrij hevige <

Minder hevige schok.

Lichte trilling.

Een zeer hevige schok gevolgd

door eenigre lichtere schokken.

s te Sidjoendjoeng

aatsen gescheurd.

school en het \

ii.TI hlll|:|MV,iik«

schade. De in aa

ucnl /.w.iar g»-

,!,,, n .g.-ni der negory Sim-
heeft de kerk

warme bronnen

hadden gevormd, zijn weder

met zeezand gevul

den Pasih van Wassoe (eil.



Omschrijving van de beweging

Vrij hevige scho

zachtere aardsc

Zeer hevige schok.

Zeer hevige schok.

ige schok.

ige schok.

Hevige schok.

" schok.

ige schok.

ige schok.

ge schok.

ge schok.

Verticale schok.

Z\v;in" -rliok van korten duur
Vrij lievi-c korte schok.

e horizontale aardschok.

Eene aardbeving.

e schokken.

voor de aarli- ••

em onder de waterlijn

na de aardbeving gezakt

heeft de zee in <!< I»aai

Geen schade aan gebouwen of

tijd vergezeld van een geluid

als van een zwakken donder.



UITBARST1NGEN VAN VULKANEN

AARDBEVINGEN
IIV DEN 0. L Archipel WAARGENOMEN.

GEDURENDE HET JAAR 1884.

I C0MM1SS1E TOT BET ORGAHISEEREN EN VERZAMELEN VAN AARBEVINGS-

De wijze, waarop de hiervolgende tabel van aardbevings-

waarnemingen is ingericht , verschilt eenigszins van de tot

nog toe gevolgde methode. Zij is geheel is overeensteuiming

met hetgeen omtrent de waarneming van aardbevingsver-

sehijnselen door den Heer P. van Dijk werd voorgeschreven

in zijne • Voorloopige Instructie" (zie deel XLIV biz. 280 e. v.),

die aan alle medewerkers is toegezonden geworden. Men

vindt namelijk, behalve het nummer en den naam van den

berichtgever , dezelfde indeeling der berichten , die in de

Instructie werd aangewezen, te weten:

A. Plaatsbepaling.

B. Tijdsbepaling , duur.

C. Richting,

D. Intensiteit.

E. Bijkomende verschijnselen.

Voor de berichten, die door de hoofden van Gewestelijk

Bestuur ztjn ingezonden , is de kolom van den Berichtgever
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ingevuld met het nummer en het jaartal van het Gouverne-

ments-Renvooi ;
— G. R, 9694/84 beteekent derhalve: Gouver-

nements-Renvooi N°. 9694 van het jaar 1884.

De aardbevingscommissie is voornemens, oni in het ver-

volg de iugekomen rapporten meermalen 'sjaarste laten druk-

ken en aan HH. Medewerkers toe te zenden.



tTITBAESTIMEI VAN YTJLKA1OT.

Van belangrijke empties zijn dit jaar geene berichten inge-

In Januari en in Juni heeft de berg Lamongan in de Residentie

Probolinggo door verhoogde werking de aandacht getrokken.

In de telegrammen van den Resident dd. 6 en 11 Januari

(G. R. 309/84, 847/84 en 12390/84) wordt vermeld dat geluiden

gehoord werden en dat de berg vuur uitbraakte.

De vulkaan Rendjani op het eiland Lombok braakte in de eerste

dagen van de maand Augustus rook en vlammen uit. (G. R.

17579/84).

Te Bolang, Residentie Menado, werden op den 2den Juli

tegen 24u twee hevige knallen zonder aardbeving waarge-

nomen, als komende van Bolang Mongondo. (G. R. 14755/84).

De Heer H. C. Paulus te Ternate deelt mede, dat de vuur-

berg van Ternate in Mei meer dan gewoonlijk gewerkt heeft.

Tweemaal werd de asch uitgeworpen, terwijl er eens uitwer-

ping van vulkanische stoffen en modder plaats had, waarvan

de sporen een paar dagen later bij omvaring van het eiland

aan de westzijde zijn waargenomen. De stroom schijnt zich

evenwel niet tot aan den voet van den berg te hebben uitge-

strekt. — In den nacht van 8 op 9 December werd een hevig

gerommel in den krater vernomen, die stinkende dampen ontlastte.

De Heer L. van Hengel, te Bandjarnegara (Res. Banjoemas).

meldt d. d. 13 December 1884, dat de werking van de ver-

schillende sulfataren en fumarolen op het plateau van den

Dieng gedurende de werking van den Sindoro in Augustus

1883 veel verminderde en van sommigen zelfs geheel ophield

,

terwijl in de laatste maanden van de meesten eene verhoogda
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werking te constateeren valt, vooral in de circa e'en paal van

Dieng verwijderde raodderwellen Kaivah Kidang , uit een waar-

van de modder lot eene hoogte van 11 M. wordt opge-

voerd , waarmee bij hevigen wind de grond tot ± 575 M. in

den omtrek wordt bedekt ; ook de andere modderwellen aldaar

werken krachtiger dan vroeger en verplaatsen zich telkens.

Hetzelfde valt op te merken in de niet \er van daar verwij-

derde Kawah Banleng.



. <:. Paulus.

. R. 2358/84
n •r,:.!i;i4

. R. 5255/84

R. 4772/84
H.v.d.Wedden.
R. 4772;84
IS. 477- 84

R. 5255/84

.7_'5i;:4

,! \\,,M,.|

7470 81

7478/84
10243 84

6377/84

7478/84
/d.Woddci
7925/84

G. R. 8713/84 Menes.

652 P. H.v.d.Wedden. Soerabaja.

Sorkam en Baros.

Nooral>a|a.

Vlakke hoek.

Vlakk.- I...

< UH-IIL Ml
i

I'mlaanu Mmigmnlit.

Celebes en Onderhoo-
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BEITRAGE ZU DER KENNTNIS

CEPHYREEN
AUS DEM

MALAYISCHEN ARCHIPEL

Dr. C. Ph. SLUITER,

VIERTE MITTEILUNG.

Seit der Publikation meiner dritten Mitteilung iiber die Gephy-

reen aus dem Malayischen Archipel ist die systematische Mono-

graphic der Sipunculiden unter Mitwirkung von J. G. de Man

und C. Bulow von E. Selenka
(
j
) bearbeitet, erschienen.

Ich muss es allerdings sehr bedauern dass diese wertvolle

systematische Arbeit noch nicht erschienen war als meine vorige

Mitteilung gedruckt wurde. Habe ich doch daraus ersehen,

dass ich eine kurze Notiz von Grube im Jahresberichte der

Schles. Gesellsch. fur vaterlandische Kultur, 1867, ubersehen

habe, worin namentlich schon die unriclili-r Urstimmung und

Beschreibung Quatrefages'
(

2
) in betreff des Loxosiphon asper-

gillum berichtigt wird, und Grube zur Aufnahme desselben

die neue Gattung Cloeosiphon aufstellt. Der von mir vorge-

schlagene Name Echinosiphon muss also wieder eingezogen wer-

den. Es scheint aber , dass der Cloeosiphon aus dem Malayischen

Archipel mehr oder weniger abweicht von dem typischen

( Sh.knka, de Man, Bulow. Die Sipunculiden. Eine systematische

lonographie. 4ter Band. l ,te Abt. von Beisen im Aivlii|iH der I'liilippun'ii

(*) A. de Quatrepaces. Histoirc naturelle des Anneles. Tome II. 2e Partie.
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CI. aspergillum, wie dieser jetzt von Selenka
]

Zuvor bemerke ich noch dass ich das Tier nachher noch

in grosser Anzahl auf Billiton und den Tausend Inseln bei Java

angetroffen habe, und dadurcb zahlreiche Exemplare mit einander

vergleichen konnte. Erstens ist nun hervorzuheben , dass

Seleiska die Langsmuskulalur als kontinuierlich angiebt , was bei

meinen Exemplaren der Fall nicht war. Im Vorderkorper

fand ich namenllich die Langsmuskeln imuier als geson-

derte Strange, wenn audi zahlreiche Anaslomosen bildend.

Im Hinterkorper aber ist bei jGngeren Tieren die Langs-

muskulalur immer kontinuierlich , indem bei ausgewachsenen

die Sonderung nur noch schwach angedeutet ist. Die Anzahl

der Bundel betragt etwa s24—26. Dazu kommt dass der

Russel bei meinen Exemplaren bestimmt kurzer war als

der Korper , und bei CI. aspergillum langer , und auch die

Haken eine etwas andere Form und Zeichnung haben, wie

aus dem Vergleich der Abbildungen , welche mit der Camera

gezeichnet sind , hervorgeht. Bei mehreren Exemplaren waren

ferner die Kalkpapillen an der Basis des Riissels von besonde-

rer sehr lang-ausgedehnter Gestalt (Taf. IV, Fig. 13), wie

solches auch von Selenka fur einzelne Exemplare von Luzon

angegeben wird. Da sich die obenerwahnten Unterschiede

zwischen dem typischen CI. aspergillum und dem Cloeosiphon

des Malayischen Archipels bei den zahlreichen Exemplaren,

welche ich von letzterem untersuchle, als sehr konstant erwie-

sen, ist es fur den Augenblick wohl am angemessensten das

letztere Tier als besondere Art oder wenigstens VaricUil mil

dem Namen CI. javanicum zu bezeichnen.

Ferner mochte ich noch einiges uber den in meiner 3 ten

Mitteilung (i) beschriebenen Aspidosiphon gigas bemerken.

Ausserlich hat diese Art eine ziemlich grosse Ahnlichkeit mit

dem Aspidosiphon Cumingii (Baird)
(
2
) und auch die innere

C) Diese Zeitschrift, Bd. 43. pg. 40.

(

s

) W. Baird Monograph of the species of Worms, belonging to the

Subclass Gephyrea. Proc. of the Zool. Soc. of London, 1868, pg. 120.
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Anatomie stimmt in mehreren Hinsichten mit der Beschreibung

Selenka's uberein. Durch das Fehlen von Haken , das ganz

verschiedene Verhalten der beiden Retraktoren, und namentlich

der Haut und Muskulatur , sind aber die beiden Arten sehr von

einander verschieden. Das hintere Ende des Korpers hat dasselbe

zierliche Aussehen, wie bei dem A. Cumingii wie es von Baird

beschrieben und abgebildet ist. Bei letzterem soil dies nacb

Selenka's Vermutung durch die Kontraktion der Ringmusku-

latur kurz vor dem hinteren Schildchen hervorgerufen werden.

Die eigenliinilirlic Zcichiiiin- I rat aber bei dem A. gigas auch

am lebenden Tier immer auf , und es ist also wirklich als ein

Speciescharakter anzusehen. Ferner werden von Selenka zot-

tenartige Gebilde am letzten Ende des Enddarmes erwahnt,

ohne dass aber fiber die Natur derselben etwas mitgeteilt wird.

Ware es vielleicht moglich , dass diese Gebilde die mannlichen

Geschlechtsfollikel darstellten , wie bei meinem A. gigas?

Dann ist noch zu bemerken , dass Selenka c. s. die Vermu-

tung aussprechen , dass der von mir fruher beschriebene

Aspidosiphon fuscus (l ste Mitt.) identisch ware mit A steenstrupii.

Dies ist aber der Fall nicht, wie ich es jetzt, nachdem ich

auch hier mehrere Exemplare von A steenstrupii erhalten habe,

bestimmt sagen kann.

Ich meine aber auch, dass man nicht zu diesem Schluss

berechtigt war bei dem Vergleich meiner Beschreibung mit der

des A. steenstrupii. Erstens fehlen dem A. fuscus die braunen

Zahne am Riisselbasis ganzlich , und die Form der Haken

ist sehr verschieden von der des A. steenstrupii.

Dann ist auch bei dem A. steenstrupii der Wimpertrichter

am Vorderende der Segmentalorgane anders gestaltet als ich

denselben bei dem A. fuscus beschrieben habe.

Nach diesen Bemerkungen gehe ich fiber zu der Beschreibung

der Sipunculiden , welche ich in den letzten Jahren erhalten

und untersucht habe, urn damit vorlaufig meine Untersuchun-

gen an Indischen Gephyreen abzuschliessen.



SipunCUlllS indicUS (Peters.)

Sipunculus milieus. W. Peters. Uber die Fortpflanzungs-

nrgane ties Sipunculus. Muller's Archiv fur Anatomic und

Physiologie. Jahrg. 1850, pg. 582.

Sipunculus indicus. W. Keferstein. Beitrage zur anatomiscben

mid syslcnuilischt'ii Kciuiliiis Aw Sipuiiciiliili-n. Zcifschr. f.

wissensch. Zool. Bd. XV, pg. 421.

Sipunculus indicus. Selenka , de Max, Bulow. Die Sipuncu-

pag.

Der Sipunculus indicus wurde bekanntlich als neue Art von

Peters begrundet auf Grund der Zahl der Lappehen der Ten-

takelmembran , welcbe verschieden war von der des 5. nudus.

Eine genauere Beschreibung des Tieres wird von ihm aber

nicbt gegeben. Nachher hat Keferstein die ausseren Merk-

male etwas genauer angegebeti, so wie audi eine Abbildtuig

des Tieres gegeben. Die innere Anatomie blieb aber ganz

unbekannt. Die Tiere endlich welcbe Semper bei Palaos und

Mnzjimbiqiic sammelte scbeinen leider nicht gut erhalten gevvesen

zu sein, da nach Selenka alle inneren Organe maceriert waren.

Uber die innere Anatomie wird von letzterem nur noch erwahnt

dass 41—45 Langsmuskelstrange vorkommen, die Segmental-

organe lang und dunn sind und in ihrer ganzen Lange ange-

heftet, und die Mundung hinler dem After liegt.

Ich bin jetzt imstande genaueres uber das Tier mitzuteilen

,

da ich zahlreiche Exemplare am Strande Billiton's bei Tandjong

Pandan erhalten babe, und dieselben teils lebend teils konser-

viert nach Abtotung in Bichromas Kali, untersucht habe. Es

stellte sich nun hierbei heraus, dass der S. indicus in mehreren

Hinsichten von den ubrigen Sipunculus-Arten abweicht.
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Was zuerst die aussere Korperform anbelangt , so waren die

grossten meiner Exemplare bis iiber 4 d. M. lang, aber

der Russel war verhaltnissmassig etwas kiirzer als er von Kefer-

stein angegeben wird, namentlich nur */w bis */is der ganzen

KOrperlange, indem der papillentragende Teil desselben bei

weitem am grossten ist. Die fingerformigen Tentakel sind auf

16 Lappchen eingepflanzt, welche aber bei weitem nicbt gleich

gross sind, und die kleineren sind sogar nicht immer leicht

zu unterscheiden. Hieraus erklart sich wobl dass Keferstein

an dem einzigen Exemplar, dass ihm zu gebote stand nur 8

als die wahrscheinliehe Zahl fur die Blatter angiebt. Die

grosseren und kleineren wechseln mit einander ab , so dass nicht

die an der Riickenseite grosser sind als die an der Bauchseite.

Die 8 grosseren Blatter setzen sich noch bis an den Mund fort, und

bilden einen achtstrahligen Stern auf dem vorderen Korperende

urn den Mund. Diese Eigentumlichkeit wird von Peters in seiner

Tafelerklarung besonders erwahnt, indem er sagt, dass die

Kiemenlappen sich vorn in einen Kiel auf dem Russelende

fortsetzen. Es wird diese Sternfigur weder von Keferstein

noch von Selenka besonders erwahnt, obgleich dieselbe sehr

typisch ist fur den S. indicus.

Die Papillen am Russel sind mehr oder weniger deutlich

dreieckig , und die vorderen . welche etwas ferner von einander

entfernt sind , sind betrachtlich grosser als die mehr nach hinten

liegenden. Der erste Teil des eigentlichen Korpers hinter dem

Russel ist noch nicht in viereckige Feldchen geteilt, sondern

hat nur noch Langsfurchen. Dann folgt em Teil, der mit

rechteckigen Feldchen versehen ist, welche in der Richtung

der Langsachse des Korpers angeordnet sind.

Am ganzen Mrttelstuck des Korpers aber stehen diese Feld-

chen schief ziif Li'iiiirsiu-hse und sind zit l;in»li<lien Sechsecken

ausgezogen , indem die der auf einander folgenden Reihen mit

einander abwechseln. Der letzte Drittel des Korpers hat wieder

gerade verlaufende rechteckige Feldchen. Am hinteren Knr[it:r-

ende liegt der Eichel, welcher glatt ist und mit starker Ein-
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stulpung am hinteren Pole. Die Farbe des Korpers ist ein

sehr blasses Gelb, am Vorder- und Hinterkorper sogar fast

milchweiss mit eincni |m rliiiiillcriii'ii Sehiinmer.

Der histologische Ban der Haut weicht in mehreren Hin.

sichten ab von dem des S. nudus. Erstens ist zu bemerken

,

dass er an den verschiedenen Korperteilen nicht gleich gebaul

ist , und ausser der Riisselhaut . die Haut des Vorder-, des Mit-

tel-, des Hinterkorpers und des Eichels zu unterscbeiden sind.

Die Russelbaut mit den Russelpapillen stimml mit der von

Andreae gegebenen Darstellimg fur & nudus in der Hauptsache

uberein. Die Cuticula ist hier nur dunn , 0.01 Mm. dick , darun-

ter das Cylinderepitbel. Die Cutis fullt das ganze Innere der

Papille aus. Pigmentballen kommen fast nur immittelbar

unter dem Epithel vor, sind aber uberhaupt sehr sparlich ver-

breitet. Zalilivi. h. zwizdlige Drusen, wie icb die unten

besebreiben will , kommen vor , genau gestaltet wie am iibrigen

Korper. Zwischen diesen liegen aber die Nervenendorgane

,

welche anders gestaltet sind als am iibrigen Korper. Sie be-

stehen namentlich aus mehreren lang ausgezogenen sehr schmalen

Zellen, welche jedenfalls wohl als transformierte Epithelzellen

zu betrachten sind. Sie sind aber nicht sehr zahlreich, wie

sie bei S. nudus nach Andreae zu sein scheinen , indem aber

die Zahl der zweizelligen Drusen eine betrachtlich grossere

ist als dort. Pigmentballen fehlen in den Papillen ganz, so

dass das ganze Innere der Papille von einem lockeren fibril-

laren Bindegewrbc ••! Iiilll isl . (lessen Fasern aber viel dflnner

sind und auch nicht das eigentumliche dichte Netz bilden

,

wie es am iibrigen Korper vorkommt. (Taf. II, Fig. 6, 7.).

Die Haut des iibrigen Korpers ist sehr merkwurdig, da der

Bau derselben abweicht von dem gewohnlichen Verhalten , wie

es bei 5. nudus bekannt ist und ich es auch bei S. robustus

(Selexka) und S. edulis gefunden habe. Es fehlen namentlich

die Integumentalkanale vollstandig, indem die Cutis sehr stark

entwickelt ist, und eine eigenliimliche Sfruklur erhalten hat.

Betrachten wir einen Querschnitt (Taf. II, Fig. 2) durch die
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Haut des vordern oder auch des hinteren Korpers, so finden

wir eine Cuticula von 0.01 Mm. dick, dann em schones Epithe-

lium mit cylindrischen Zelleu und darunter die 0.1 Mm. dicke

Cutis an welche die Ringmuskelschichl grenzt. Wie gesagt

fehlen nun aber die Integumentalkanale, so dass iiberall die

Cutis der Ringmuskulatur unmitlelbar aufliegt. Die Cutis (Taf.

II , Fig. % 5, c.) selbst stellt ein dichtes Netz dar von ausseror-

dentlich dicken Fibrillen, welche so gut als keineu Raum

zwischen sich frei lassen. Oh man dieselhe von der Flache

aus betrachtet, oder auf dem Querschnitt, immer bekommt man

dasselbe Bild. Es giebt eben diese Struktur der Cutis der

Korperhaut des S. indicus. ein sehr eliarakteristisch.es Aussehen

In der Cutis liegen die Hautdriisen, welche in der Hauplsarhc mil

denen des S. nudus ubereinzukommen scbeinen. Ks siml audi

bier deutlich die zweizelligen von den mebrzelligen (Taf. II,

Fig. % dr, dr 1

) zu unterscheiden. Die grosslen zweizelligen

Driisen haben einen Diameter von 0.062 Mm. Die zvvei Zellen

beruhren einander nicht ganz, zo dass ein Hohlraum zwisrheu

beiden iibrig bleibt (Taf. II, Fig. 4). Der Abfuhrkanal gehl

ungefahr durcb die Mitte dieses Raumes hindurcb, und sehr

oft ist ersterer durch das Epithelium und die Cuticula bin

bis an die Oberflache zu verfolgen. Es konnen auf Sehnitten

durch die Haut, diese zweizelligen Drusen ofters ein verschie-

denes Bild geben , je uachdem beide Zellen in der Mitte durch-

schnitten sind oder der Schnitt parallel der Beruhrungs-

flaehe heider Zelle verlauft. Im letzteren Fall konnen die

Drusen sogar als einzellige aussehen. Die" mehrzelligen Drusen

sind etwas kleiner, werden nach der Oberflache zu schmaler,

und haben auch einen deutlichen Abfuhrkanal. Zuletzt sind

noch die Pigmentballen zu erwahnen (Taf. II, Fig. ± p.),

welche aber nur sehr sparlich verbreitet sind. Sie liegen dem

Epithel nahe an , und fehlen in den tieferen Schichten der Cutis

ganzlich. Sonst gleichen sie denen von 5. nudus voHkomen.

Die Haul des Mittelkorpers , wo die Feldchen schief zur

Korperachse stehen ist in der Hauptsarhe gleich gehaut, allein sind
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kontinuierliche Schicht unter dem Epithelium darstellen, und

wodurch auch der mitllere Korperteil etwas dunkler gefarbt ist.

Zuletzt hat sich die Dicke der verschiedenen Hautschichteu

am Eichel sehr geandert (Taf. II, Fig. 3). Erstens ist die

Cuticula bis 0.081 Mm. dick und 'deutlich geschichtet. Darauf

folgt das cylindrische Epithel mit 0.016 Mm. holien Zellen und

danmter die 0.5 Mm. dicke Cutis, welche uoch dieselbe Struktur

liesilzl wie am iihrigeu korper. Ilieran iiren/l daun die ().:j Mm.
ilirke Kiiiiinmskt'lsfliirlil. In der II, nil des Eichels finden sich zwei

Arten von Organeii , welche deutlich von einander zu unler-

scheiden sind. Erstens kommen langlich ausgezogene Nerven-

endigungen vor, welche aus einer grossen Anzahl lang ausgezo-

gener Zellen bestehen (Taf. II, 5, 5, tie) die sich nach aussen

zu in langen Auslaufern fortselzen, welche etwa 3
/A Aer Dicke

der Cuticula in letzlere durchdringen. Ein sehr enges Kanal-

chen tritt ihnen hier von der Aussenseite entgegen. Sehr

deutlich sieht man an der andren Seite ein dunnes Nerven-

astchen an das Hautkorperchen herantreten.

Neben diesen kommen aber auch noch ganz anders gestaltete

Organe vor, welche namentlich mehr das Aussehen von mehr-

zelligen Drusen haben (Taf. II, Fig. '6, dr), deren Zellen aber

nicht in die Cuticula hineinragen, sondern rait der Aussenwelt in

Verbindung stehen. Auch an diese Hautkorperchen sieht man

einen deutlichen Nervenast herantreten.

Die Hautmuskulalur ist die normale, wie sic I'iir Sipuiieulus

bekannt ist. Es sind, wie auch schon Sele^xka angiebt, 41—45

Langsmuskelstrange da; eine kontinuierliche Ringmuskulatur und

eine ziemlich schwache dazwischen liegende Schicht von geson-

derten schiefen Muskelbundeln. Die Fasern der RingmuskeN

biindel sind etwas breiler als die der Langsmuskeln.

Sehr merkwrtr'dig simi die iliissclrclraldoteii. welche sich ganz

anders verhalten als bei irgend einer rair bekannten Sipunculide.

Indera bekannllich normal bei Si/muruhis vier luliaktoren vor-

koramen, von welchen jeder aus einem Paare Liingsmuskel-
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strange unmittelbar seinen Ursprung nimmt, finden wir bei

dem S. indicus , dass zahlreiche gesonderte Muskelstrange (Taf.

I , Fig. 2, r) aus eben so vielen Langsmuskelstrangen entspringen
,

grosstenteils etwa auf der Halfte des Korpers. Sie verlaufen als

gesonderte Strange nach vorn, indem ihre Zabl noch zunimmt,

da noch mehrere weiter vorn von den Langsmuskelbiindeln

abbiegend hinzutreten, so dass ini Vorderkorper eine grosse

Zahl gesonderte Retraktorenwurzeln freiinderKorperhohleliegen.

Hier endlich vereinigen sich die gesonderten Strange zu vier

sehr kurzen aber kraftigen Ri'isselretraktoren. (Ich babe in Pig.

2 Taf. II, um die Zeichnung nicht zu komplizierl zu macben.

zu wenig gesonderte Bundel eingezeiebnet.) Es baben sich also

hier die Anheftungsslellen der Retraktoren noch nicht bestimmt

differentiiert, und ebenso wenig ihre Anzahl, und man konnte es so

auffassen, dass die Rctraklomi bei N. iudims imch in einem pri-

iiiiliMii iiiilill'i'iciilen Ziisl.iinlc \crkehrten,wojederRetraktorwur-

zel gesondert aus einem einzigen Langsmuskelbiindel enlspringt.

Der Darm fangt an mit einem sehr langen Oesophagus , wenn

man wenigstens als solchen den Teil des Darmes bis an die

erste Windung bezeichnen will. Dieser Teil obne Windungen

erstreckt sich ungefahr bis auf 1
j3 der Korperlange nach hinten.

Dann treten die erslen Windungen auf, welche aber nicht wie

gewohnlich dicht auf nnamliT ir*^l ruri^fii , sondern sehr laiiii

gestreckt sind (Taf. I, Fig. 2, d). Es setzt sich der Darm

auf diese Weise bis hinten in den Korper fort. Ein Spindelmuskel

fehlt. Der Darm ist aber fiber seine ganze Lange mitlelst quer

verlaufender Muskelstrange an der Korperwand befestigt, welche

im Hinterkorper etwas starker sind als am ubrigen Korper,

indem noch an den hintersten Schlingen zahlreiche dicht neben

einander verlaufende Strange eine festere Verbindung mit der

Korperwand darslellen. (Taf. II, Fig. 1). Es heften sich aber

audi diese Strange seitlich an die Korperwand und nicht an

den hinteren Korperpol. Audi der Enddarm ist ziemlirli lang.

Ungefahr 35 Mm. vorn After entfernt ist jederseits ein schma-

ler Flugelmuskel entwickelt, welcher sich mit etwas verbrei-
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terter Basis an die Korperhaut ansetzt. Genau auf dieser Stelle

liegt audi das kleine Divertikel.

Die beiden Segmentalorgane sind ziemlich lang und erstrecken

sich bis auf etwa lU der Korperlange. Zum grossten Teil sind

sie an der Korperhaut angewachsen , so dass nur der hinterste

73 Teil frei ini Korper schwimmt. Dieser letzte Teil ist immer

leicht rotlich gefarbt. Die Miindung liegt elwas hinter deni

After und zwar zwischen dem 4ten und Sk'" L;ingsiiiiisk»'llniiidcl.

Eine innere Offnung , in Form eines Flinimertrichters am vordern,

oder einer sp;ilt;irligen Oll'nmig am hinteren Ende, kommt nicht

vor. Sonst weichl der Bau der Wand des Schlaucbes nicht

ab von dem bekannfen Verhalten bei S. nudus.

Cfber den Bauchnervenstrang ist noch zu bemerken, dass

diese iiberaus lose an der Korperwand befestigt ist, wenigstens

in der vordern K&rperhalfte , so dass immer wenn man ein

Exemplar aufschneidet die vordere Halfte des Bauchnerven-

stranges frei in der KorperhOhle schwimmt , obgleich man immer

die ausserst kleinen Seitenastchen noch an dem Bauchstrang

unterscheiden kann. Es brechen namentlicb immer diese Seiten-

astcben dort ab, wo sie in die Haul eintretend sich plotzlich

in zahlreiche sehr feine Verastelnngen auflosen, wie es be-

kanntlich ofters bei Sipunculiden vorkommt. Im Hinterkorper

bleibt er mit der Haut verbunden. Der histologische Baustimmt

genau iiberein mit dem von Andreae fur 5. nudus bescbriebenen.

Als Fortpflanzungsorgane fnngiert das Epithelium, welches

die gesonderten Wurzeln der Riisselretraktoren umgiebt. Fast

uber die ganze Liinge dieser gesonderten Muskelstriinge ist das

dieselben nmkleidende Epithel keimbildcnd. mnl also der ganze

Strang mit jungen Eiern umgeben. Die Art der Eibildung ist

also dieselbe, wie es, so weit bekannt, bei alien Sipunculiden und

Echiuren der Fall ist, nur hat sich die Stelle, wo das keim-

bildende Epithel vorkommt, geandert, und ist stalt an der

Basis der Russelretrakloren zu bleiben, wie bei S. nudus, e'mc

Strecke weit auf die Retraktoren selbst heraufgeruckt.

Mannliche Gescblechtsprodukte babe ich nicht beobachtet.



SipunCUlllS robustllS (Refer stein).

Beitrage zur anatomischen und systematischen

Kenntnis der Sipunculiden. Nachr. Kgl. Ges. d. Wiss. zu

Gottingen. 1865 pag. 196.

. Zeitschr. fur wiss. Zool. Bd. XV. pg. 421.

Selenka, de Man, Bulow. Die Sipunculiden, pag. 97.

Die zahlreichen Exemplare, wclche ich am Stramlr liillitnn's

gesammelt habe, sthnmen genau mit der ausfiihrlichen Be-

schreibnng von Selenka uberein. Was die aussere Parbe

anbelangt will ich alter bemerken, dass diese Tiere immer in

Alkohol ziemlich stark nachdunkeln , wodurch vvohl alle von

Selenka untersuchten Exemplare dunkler waren, als dieselben

am Leben gewesen sind. Es ist aber immerhin die Haut des

N. rnhiisius clwas shirker piginentiert als es bei S. indicus der

Fall ist , aber doch land ich die Farbe bei den lebenden Tieren

hochstens ein sebr leicbtes braunliches Grau. Der histologische

Bau der Haut stimmt in der Hauptsache mit dem des S. nidus

uberein, und ist also ganz anders als bei S. indicus. Ms konmien

namentlich die eigenliunlii hen lii!._niiirnik,!ti;i!r- \u>\ S. robustits

genau so vor wie bei S nudus (Taf. II, Fig. 8). In dem

papillentragenden Russelteil fehlen sie. Cuticula , Epithel, Cutis

und Hautmuskulatur sind fast genau wie bei S. nudus, so wie

auch die zwei- und mehrzelligen Drusen im Mittelkorpcr.

Audi die Verteilung der Pigmenlhaufen ist nicht wie bei

S. indicus, sondern dieselben sind in der ganzen Cutis verbreitel

und sind also auch viel zahlreiclier. Nur im Eichel sind die

Drusen und Nervenendigungen anders gestaltet als bei S. nudus

und S. indicus. Die ersleren sind namentlich mehr langlicb .

und dieeinzeliicn Driisni/i'llcn simi ucni-rr i. u«'hii;issig angeord-
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net. Ein Abfuhrkanal fQhrt durch die ganze dicke Cuticula

Irindurch (Taf. II, Fig. 9, dr). Die Nervenendorgane (Taf. II,

Fig. 9 , ne) sind sehr gross , und aus zahlreichen langen Sinnes-

zellen aufgebaut , welche weit in die Cutis hineinragen und dort

wo der Nervenast an sie herantritt ziemlich breit sind, dann

nach der Cuticula zu sich konisch zuspitzen. Die letzten sehr

feinen Auslaufer dieser Zellen ragen weit in die Cuticula hinein

,

und stehen mit der Aussenwelt mittelst eines kurzen engen

Kanals in Verbindung,

Uber die ubrigen Organe sei nur noch bemerkt, dass immer

ein Divertikel deutlich, wenn auch sehr verschieden gross,

entwickelt war, welches 18 Mm. vom After entfernt war.

Dasselbe isl langlich oval, und mit dem freien vom Darme

abgewendeten Ende an dem Spindelmuskel , welcher sich vor

dem After an die Korperhaut anheftet, befestigt. Am Darme

kommt eine deutliche Wimperfurche vor, welche im Diver-

tikel endigt. Das Verhalten stimmt ziemlich genau uberein

mit dem welches ich bei Th. erythrogrammon beschrieben habe.



SipunculllS eduliS (Lamarck).

Sluiter. Beitrage zu der Kenntnis der Gephyreen

Malayischen Archipel, 2 te Mitteilung.

Der in meiner zweiten Mitteilung gegebenen Diagnose und

anatoniischen Beschreibuog des S. edulis muss ich noch einiges

hinzufiigen. Es ist namenllich der S. edulis dem S. cumanensis

(Kef ) sehr ahnlich , und es sind die Unlerschiede welehe Ski.i.wka

in seiner Beslimmi!iig>lab<'!!e I'iir beide Arten aufgeslellt hat zu

andern. Bei nachheriger liilei'surlning meiner Exemplareergab

sirh iiiiiiM-nllich . dass aucb bei S. edulis Dissepimente in die

Korperhohle hineinragen und ein kleines Darmdivertikel wirklich

vorkommt.

Der Unterschied zwischen beiden Arten ware also haupt-

sachlich dass der Ri'issel bei S. edulis viel kurzer ist als bei

S. cumanensis, wo er noch immer Vs der Korperlange betragt

,

mdem er bei S. edulis nur */io der Korperlange betragt und

die Russelretraktoren eine Strecke weit gesondert verlaufen,

was audi bei S. cumanensis der Fall nicht ist. Dazu kommt

noch der eigentumlicbe Bau der St^ii)fjil;iloi^;in.- Iici S. edulis.

Als Vervollstandigung ineiner damals gegebenen Diagnose, ist noch

folgendes hinzuzufugen. Die ventralen Retraktoren entspringen

aus dem 2"'n und 5 ,en Langsmuskelbundel, die dorsalen aus dem

7ten und 8 ten
. Ausser zwei dorsalen Befestigern an der ersten

Darmwindung, kommen noch zwei ventrale vor, welche sich

unmittelbar neben dem Bauchstrang jederseits desselben an die

Haut ansetzen, auf gleicher Hohe wie die ventralen Retraktoren.

Ein kleines Divertikel am Enddarme kommt vor. Der Spin-

delmuskel tritt aus der Darmspira ln-rvor, isl an dem I)i\ err ik«*I



485

befestigt, lauft dann dem ziemlich kurzen Enddarme entlang

und setzt sich dicht vor dem After an die Haut an. Miindung

der Segmentalorgane vor dem After zwischen dem 2ten und

5ten Langsmuskel. Die Hautkorper sind, wie bfii S. cumanensis

,

unregelmassig verbreitet, nicht in Reihen geordnet. Sie enthal-

ten dieselben kolbigen und bakigen Gebilde wiebei S. cumanensis.

wenigstens am Mittelkorper. Im lUissel sind sie aber etwas ab-

weichend, da bier nur kleine eckige Gebilde in denselben

vorkommen, welche doch immer scharf von der Umgebung

abgegrenzt sind. Audi am Eicbel sind sie wie im Ki'issel gebaut.



Sipunculus cumanensis (Keferstein).

Die Sipunculiden. Eine systeraatische Monographic

J. G. de Man, C. Bulow und E. Selenka. pag. 104.

Da nach den Untersuchungen Selenka's des S.

iiberhaupt ziemlich variabel zu sein scheint, meine ich auch

einige St/naicufaj-exemplare , welche ich in der Dai von

Bantam bei Taragan sammelte zn dieser Art bringen zu mus-

sen, wenn auch die Tiere etwas von den drei von Selenka

unterschiedenen Varietaten abweichen. Erstens kornmen na-

mentlich nur 17 oder 18 breite Langsmuskelbundel vor, und

ist der Russel nur 1

ji
oder 1

j6 der Korperlange. Ubrigens

stimmen die Tiere mit den Beschreibung(

Selenka's genau tiberein.



(n. sp.)

Korper sehr lang ausgezogen, noch starker als bei S. edulis

und S. cumanensis. Die Tiere werden bis 25 — 50 Cm. lang.

Der Russel sehr kurz, nur 1
lli der Korperlange. Die Haut

ist sehr leicht gelblich, nicht durchscheinend , nur bei jungen

Tieren mehr oder weniger so.

Die Langsmusculatur schiramert deutlich durch, die Ring-

uiuskiilalur nur bei jungen Tieren. Die Hautkorper sind am gan-

zen Miltelkorper elliptisch, enthalten einige wenigen ziemlich gros-

sen Plattchen und hakenartigen Gebilde, und sind scharl

von der Umgebung abgegrenzt. Sie sind hier in Langsreihen

angeordnet, so dass ungeiahr auf jeder Langsmuskel eine

doppelte Reihe von Hautkorpern kommt, was nach Selejjka

audi hei zwei Exemplaren von S. cumanensis vitreus vorkommt.

Am Vorderkorper sind sie anders gestaltet, hestehen hier

namentlich aus zahlreichen sehr kleinen Plattchen, welche

nicht scharf von der Umgebung abgegrenzt und unregel-

massig verbreitet sind. Auch am Russel enthalten die Haut-

korper nur zahlreiche sehr kleine Plattchen, welche hier

aber wohl scharf von der Umgebung ahgegrenzl sind. Am
Vorder- und Hinterkorper finden zich zwischen den kleineren

Hautkorpern noch einzelne grosseren wie bei 5. cumanensis.

Es kommen 19 oder 20 Langsmuskelbundel vor, welche

aber nicht wie bei S. edulis im Vorderkorper die zahlreichen

Anastomosen bilden. Die vier Retraktoren verlaufen eine Strecke

weit gesondert , und vereinigen sich erst nahe an der Russelbasis

(Taf. HI, Fig. 1). Die ventralen entspringen aus dem 2ten und

5ten Langsmuskelbundel, die dorsalen nur aus einem, nament-

lich aus dem 8tcn
. Die letzteren sind betrachtlich weiter nach

vorn eingepflanzt als die ersteren. Ein geschlangeltes Band

als Fortpflanzungsorgan an der Basis derselben kommt nicht vor.
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Der Darm besteht aus eineni ziemlich langen Oesophagus, so

dass erst etwas hinter der Basis der ventralen Retraktoren die

ersten Darmwindungen auftreten. Diese aber liegen bis etwa auf

die Halfte der Korperlange sehr weit aus einander, so dass

auf die vordere Korperhalfte nur etwa 10 Windungen konimen.

Dann folgen noch etwa 30 dicht an einander schliessende Doppel-

fdndongen, welche aber nicht weiter als bis an den vorderen 2
/5

Teil des Korpers reichen. Bei alien erwachsenen Exemplaren findet

man also den hinteren {

f- Teil des Korpers ohne Darm. Am Anfang

des Enddarmes, namentlich noch in der vordersten weiten Darm-

sehlinge findet sich das - urosse Darmdivertikel.

Der Spindelmuskel tritt aus der ziemlich weit nach vorn

liegendeu hintersten Dannwiiitluii- honor, und inseriert sich

wie gewohnlich an den hinteren Korperpol. Bei der vor-

dersten Darmwindung spaltet sich der Spindelmuskel in drei

Aste, von welchen zwei kurzere sich seitlich an den 9teu

Langsmuskelbiindel anlegen, noch ziemlich weit hinter den

ventralen Retraktoren. Der dritte Ast folgt dem Enddarm , ist

zuerst an dem freien Ende des Darmdivertikels befestigt und

weiter nach vorn noch auf zwei Stellen mit dem Enddarm

selbst verwachsen, um sich endlich ziemlich weit vor dem

After an die Haut zu inserieren. Ein Flugehnuskel am letzten

Teil des Enddarmes wie bei S. cumanensis , kommt vor (Taf. Ill

,

Fig. 1).— Die beiden Segmentalorgane munden vor dem After

,

und zwar zwischen dem 2 ten und 5ttu Langsmuskelbiindel. Sie

sind ziemlich lang , und reichen bis an die zweite Darmwindung

,

vorn etwas angeschwollen und mit einem trichterformigen

Hilfsapparat versehen, welcher den sonst so nahe stehenden

S. edulis und S. cumanensis abzugehen scheint (Taf. Ill , Fig. 2).

Der Trichter ist sehr gross, mit unbewaffnetem Auge deutlich

zu erkennen, am Rande tief und vielfach eingeschnitten und

hier mit Cilien versehen. Am Vorderdarm ein kontrak tiler

Schlauch. Im ganzen Korper bis an die Riisselbasis ragen

halbmondformige Dissepimente in die Leibeshohle hinein. Bauch-

strang und Schlundring bieten nichts Abweichendes.



Aspidosiphon steenstrupii (Dieslng).

Diesing. Revision der Rhyngodeen. Sitzungsber. Kon. Ak.

Wien. Bd. XXXVII. Seite 767.

Selenka, de Man, Bulow. Die Sipimeuliden. 1883, pg. 116.

Mehrere Exemplare dieser Art samraelte ich bei Taragan in

der Bai von Bantam an der Nordkuste Java's , welche ziemlich

genau mit der Beschreibung Selenka's iibereinstimmen. Den
Russel fand ich iramer etwas langer als den Korper. Vorn

kommen 15 Reihen von Haken vor, welche genau die von

Selenka abgebildete Form haben. Zwischen je zwei Hakenreihen

liegen regelmassig verbreitet die konischen (nicht cylindrischen)

Ausmundungspapillen der Hautkorper , welche etwa gleich lang

sind wie die Haken. Die hintere Halfte des Russels hat keine

Haken
, sondern die unregelmassig verbreiteten , aber dicht ge-

hauften Homzahnchen. Diese haben eine charakteristische

Form, namenllich hat die Basis die auf Taf. Ill, Fig. 6, ab-

gebildete Gestalt, indem das Zahncheu selbst aus zwei gebogenen

Platten, in der Form eines Zirkelsektors , besteht, welche an
der nach vorn gekehrten Seite mit einander verwachsen sind,

hinten aber weit often stehen (Taf. Ill, Fig, 5). Die Haut-

papillen sind hier unregelmassig verbreitet. Die Hautmuskulatur
genau wie bei Selenka beschrieben ist. Die Retraktoren konnen

mitunter noch weiter nach hinten entspringen als von Selenka

angegeben wird, bis sehr nahe am hinleren Schildchen, und
ofters sah ich dieselben aus dem 3ten bis sogar lO160 Langs-

muskelbundel entspringen.

Die Segmentalorgane erstrecken sich bis an das hintere Schild-

chen. Immer fand ich einen Wimpertrichter am vordern Eude



derselben, und es ist merkwurdig, dass diese bei Selenka's

Exemplaren nicht gefunden wurden. Die Fortpflanzungsorgane

komuien als zwei geschlangelte Bander an der Basis der Re-

traktoren vor.

An der ersten Darmwindung fand ich immer einen deutlichen

Befestiger, wie es audi bei den von Selenka untersuchten

Philippinischen Arten der Fall war. — Das vordere Schildchen

fand auch ich fast immer mit zahlreichen Kalkkornchen dicht

besetzt.



Aspidosiphon tenuis (n. sp.)

Ausserlich sieht diese Art dem A. steenslrupii mehr oder

weniger ahnlich , bleibt aber etwas kleiner, und ist im allge-

meinen etwas leichter gefarbt, obgleich mitunter audi dun-

kler gelb gefarbte Exemplare vorkommen. Der Hinterteil des

Korpers ist dicker als der Vorderteil. Die Scbildcben sind dunkel-

braun mil Furchen, welche am Schwaozschildchen radiar urn

das Centrum angeordnet sind, aber dasselbe niemals erreichen,

indem am Vorderscbildchen dieselben von der Russelbasis nach

dem ubrigen Rande ausstrablen. Die Langsmuskelbiindel schim-

mern gewohnlich deutlich durch die Haul hindurch. Der Russel

ist gleich lang wie der Korper, und das Vorderscbildchen

ohne Kalkkorner.

Die innere Anatomie weicht in mebrere Hinsichten von der

des A. steenslrupii ab. In der Mitte des Korpers kommen 29

Langsmuskelbundel vor, welche aber sowohl nach vorn als

nach hinten Anastomosen bilden, so dass dort nicht mehr als

22 vorkommen. Der Russel nur schwach bewailnet mitziem-

lich weit aus einander liegenden Reihen von kleinen schmalen

Haken (Taf. Ill , Fig. 7) nur 0.037 Mm. hoch , welche noch dazu

weit von einander entfernt sind. An der Basis ist der Russel

ganz ohne Bewafl'nung , so dass die Hornzahnchen fehlen. Mit

der Lupe thut sich der ganze Russel noch als unbewaffnet vor.

Die Ausmundungspapillen der Hautkorper sind sehr klein , nur

die Halfle der Lange der Haken. Zwei Retraktoren entspringen

sehr nahe an dem hintern Schildchen , also weiter nach hinten als

bei A. steenslrupii, und zwar aus dem 2ten bis 6ten Langsraus-

kelstrange , und vereinigen sich etwa in der Mitte des

Korpers. Der Darm , welcher in zahlreichen Doppehvindungen

aufgerollt ist, mit Divertikel am Anfang des Enddarmes, una"
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starken Spindelnmskel aber ohne Befestiger. Die beiden Seg-

mentalorgane reichen bis etwas uber die Halfte des Korpers,

sind vorn breit angeschwollen, fast ganz frei und haben

ihre Ausmundung zwischen dem 5,en und 6tcn Langsmuskel-

strang. Vorn sind sie mit einein trirlilci IV.riuigni llilfsapparat ver-

sehen. An der Basis der Itetraktoren die Fortpflanzungsorgane

als gekrauseltes Band.



Aspidosiphon levis (n. sp.)

Korper lang ausgezogen, hinten etvvas breiter als vorn.

Farbe vorn ein grauliehes Braun , hinten mehr leicht gelb.

Vorderes Schildchen dunkel braunschwarz gefarbt, mit Korn-

chen ohne deutliehe Riefen. Hin teres Schildchen leicht braun

mil r;nli;ir verhiifcmlen Riefen, welelie nielil bis ans Centrum

reicben. Es kommen 21 Langsmuskelbundel vor, welehe am
Hinterkorper wenigstens deutlich durch die Haut hindurch-

schimmern, vorn aber nur undeutlich zu unterscheiden sind

und sehr wenig Anastamosen bilden , bloss einige bei der Mundung

der Segmentalorgane, so das vorn und hinten ungefahr

dieselbe Zahl 21 vorkommt. Hautkorper klein. Die Centraloff-

nung mit nur wenigen kleinen Plattchen umgeben, welehe

leichter gefarbt sind. Diese sind von nur zwei Reihen grosseren

dunkler gefarbten Plattchen, und noch einigen zerstreut liegenden

umgeben.

Der Russel ist etwa so lang wie der Korper, vorn mil zahl-

reichen Hakenreihen besetzt, hinten ohne Hornzahnchen, aber mit

stark verdickten Hornleisten versehen. Die Haken sind zweispitzig

und 045 Mm. hoch (Taf. Ill, Fig. 8). Zwei schmale Retrak-

toren inserieren sich weit nach hinten an die Haut, nur etwa

79 der Korperlange vorn hintern Schildchen entfernt. Sieent-

springen aus dem 2 ,cn bis 5ten Langsmuskel und vereinigen sich

et wa aufder Halfte des Korpers. Der Darm rnit zahlreichen

Doppelwindungen erstreckt sich bis hinten in den Korper. Die letzte

Windung ist zu einer langen Schlinge ausgezogen , welehe

mittelst eines kraftigen Spindelmuskels am hinteren Korperende

befestigt ist. Ein kleines Divertikel kommt vor. Zwei ziemlich

kurze Segmentalorgane mi'inden etwa zwischen dem 2,en und

3 ten
Langsmuskelbundel, was aber bier nicht ganz genau zu
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bestimmen ist, da die Langsmuskelbundel eben hier mehrere

Anastomosen bilden. Sic sind fast ganz frei , und vorn rait

einera Flimmei-trichter verseben. Die Fortpflanzungsorgane als

ein schwach gekrauseltes Band an der Basis der Riisselre-

traktoren.



Aspidosiphon ravus (n. sp.)

Kdrper ohne Russel etwa 3 Cm. lang, ziemlich breit, so

dass das Tier nur etwa 5V8
mal so lang als breit ist, hinten

breiter, nach vorn zu sich verjiingend. Die Farbe ist ein

leiclites gelbliches Grau. Das vordere Schildchen nur wenig

schief zur Korperachse , dunkel braun gefarbt und verhaltnis-

massig klein. Das hintere Schildchen ziemlich gross , aber nur

dunn und leichter gefarbt. Beide sind nicht mit Riefen ver-

sehen, sondern unregelmassig gekornert , inn kauri das hinten'

Schildchen zuweilen eine Andeutung von radiar verlaufenden

Riefen haben. Die Langsmuskulatur nicht in besondere Biindel

gesondert und nur schvvach. Die Riiigmuskulalur etwas krai-

tiger, so dass diese schwacb durch die llaut hindurchschimmert.

Hautkorper gleichen denen von A. klunzingeri (Sel. Bulow)

ziemlich genau und sind unregelmassig verbreitet. Zwei

breite Russelretraktoren entspringen mit breiter Basis im

hinteren Korperdrillel und vereinigen sich in der Mitte

des Korpers. Der Russel ist etwa so lang wie der Kdrper,

tragt vorn zahlreiche Hakenreihen, welche Haken mit einer

einfachen Spitze versehen (Taf. Ill, Fig. 9) und 0.048 Mm.
hoch sind. An der Basis tragt der Russel zahlreiche eigentum-

lich gestaltete Hornzahnchen (Taf. Ill , Fig. 10) , welche nament-

lich aus zwei gebogenen Hornplatten besteben, die einent

Hohlraum zwischen sich frei lassen. Die nach vorn gekehrte

Platte ist grosser und an der Basis halbkreisformig. Die nach

hinten gekehrte ist an der Basis tief eingeschnilten , wodurch

sie in zwei Halften geteilt wird , wahrend in jeder Halften zwei

Locher vorkommen, ein grosses mebr nach der Basis zu,und

ein kleines etwas mehr nach vorn. — Der Darm ist ziemlich

weit, hat 18 Windungen , und ist hinten mil einem Spinde-
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muskel an dem hinteren Korperpol befestigt. Ein Befestiger

an der vordersten Darrawindung konimt vor, so wie auch ein

kleines Divertikel. Der After am Rande des vorderen Schild-

chens. Zwei sehr lange Segmentalorgane sind mit der vor-

dern Halfte mittelsl Mesenterien an die Haut angelieftet und

vorn mil triclilpi'loniiiurin lfi!ls;ipp;iral versehen. Forlpftan-

Btuigsorgane als gekrauselles Band an der Basis der Russel-

retrakloren.



Aspidosiphon exilis (n. sp.)

Korper lang aiis^ozotfoii mid srlimal, l»is 4 Cm. lawg ohne

Ri'issel wild nwr V-\% a 5 Mm. breit. Farbe leii-hl gelblirh

.

zuweilen fast farblos und gawz durchscheiwend. Vorderes

Schildcben dunkelbrawn . klein und uiiivuc'iiMssig -rkuniori olme

deutliche radiar verlaufeude Riei'en. Ilinleivs Srhildchen leicbt

gelblich gefarbt, am Rande mit Riefen verseben, welclie aber

nicht bis ans Genlrum durchlaufen , wo namentlich eine kreis-

lurmige mit Kornern versehene Stelle liegt. Die Haulk'">i-}>rr

beslehen nwr ans einigen wenigen leicht gefarbten Feldchen

.

mit einer Oflhung in der Mitte. Bei schwacherer Vergros-

smiwg ersclieinl die Haul sngar gawz glall. Liwgsiuuskiihilui

nicht in besondere Bi'mdel gesondert. Es kommt nur ein

breiter Retraktor vor, welcher sich etwas binler der Korper-

mitte an die Haul inseriert. — DerRwssel, weirher chvas liiwger

ist als der Korper, tragt an der vordern Halfte zablreicbe

Reihen von dicht neben einander slehenden Haken. Diese

sind aber sebr klein, nur 0,057 Mm. hoch, und mit zwei

Spitzen verseben (Taf. Ill, Fig. 11). An der Rwsselbasis kom-

men kraftige Hornzahnchen vor, welclie 0,081 Mm. hocli wer-

den, eine nacb binten gebogene konische Form haben und hohl

sind (Taf. Ill, Fig. 12). Der Darm hat etwa 18 Doppelwindungen.

Kin Spinilehnnskel zwr Befestigung am hintern Korperende fehlt.

Audi kommt kein eigentlicber aus Mwskelfasern bestehender

Befestiger am Darme vor, aber etwa auf der Halfte der Darm-

spira ist diese (lurch ein scbmales mesenteriales Band an der

Haut befesligt. Der Enddarm ist lang und mQndet am Rande des

Vorderschildchens in den After. — Zwei lange Segmentalorgawe

reichen bis in das hintere Korperdrittel. Nur die vordere Halfte

ist durch Mesenterien an der Korperhaut befestigt, indem die

hintere Halft f»ei ist. Ein deutlicher Flimmertricbter kommt
am Vorderende vor. Forlptlanzwngsorgane nicht beobaehtet.

32



Phymosoma spengeli (n. sp.)

Korper etwa 5 oder 6 mal so lang als breit, hinten von

mehr plumper Gestalt, nach vorn zu mehr lang und schmal

ausgezogen. Der Russel erreicht nur etwa 3
/4 der Korperlange

und kann nur wenig weit eingestiilpt werden , so dass eine

ziemlich grosse Strecke vor deui After und hinter der eigent-

lichen Russelbasis nicht einstulpbar ist. Am vordern schma-

lern Korperteil ist die Riickenseite mit zalilreichen und ziemlich

grossen braun gefarbten Papillen besetzt, wodurch dieser gan-

ze Korperteil braun erscheint. Am Mittelkorper stehen die

Papillen ziemlich weit aus einander um an der hinteren Korper-

spitze wieder zahlreicher zu werden, Die Papillen sind mehr

domformig. nicht konisch. In der Mitte (Taf. II, Fig. 5) liegt

die Offnung, welche erst von einigen kleinen leicht gefarbten

,

dann zalilreichen braunlichen , aber immer kleinen Plaltchen

umgeben wird. Welter nach der Peripherie der Papille bin

liegen die Plattchen weiter aus einander, ohne dass aber ein

peripherischer Kranz von grosseren Papillen vorkomml, wie

bei Ph. denligerum (Sel. & de Man). Die Langsmuskulatur ist

im Hinterkorper in etwa 28 Muskelstrange gesondert, welche

sehr schmal sind und zahlreiche Anastomosen bilden, so dass

grosse Felder zwischen denselben frei gelassen werden. Im

Vorderkorper vom After an, und im ganzen Russel aber ist

die Langsmuskulatur nicht mehr in Strange gesondert , sondern

bildet eine kontinuierliche Langsmuskelschicht. Am Russel vorn

22 Hakenreihen, hinten keine Haken, sondern Hornleisten.

Die Haken (Taf. IV, Fig. 7) sind gross, 0.081 Mm. hoch,mit

einer langen umgebogenen Spitze, und fast rudimentaren ab-

gerundeten Nebenspitze. Weiter nach hinten klfmmen noch

einzelne zerstreut liegende Haken vor, welche aber von
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schlanker Gestalt sind, und bei welchen die abgerundete Ne-

benspitze fehlt. Von den 4 Russelretraktoren sind die beiden

ventralen am breitesten und entspringen etwa auf der Halfte

der Korperlange aus dem 2ten bis 9ten Langsmuskelstrang. Die

dorsalen entspringen etwas weiter nach vorn, sind schmaler

und entspringen aus zum Teil denselben Langsmuskelstrangen

wie die ventralen, namentlich aus dem 5,en bis 9 len oder aus dem

4,Pn bis 8ten
. Der Darm macht 19 Doppelwindungen. Ein Spin-

delmuskel komml vor, und inseriert sicb hinten an die Haul,

aber nicht genau am bin tern Korperpol , sondern etwas ventral

neben dem Baucbstrange. An der erslen Darmwindung kommt

ein Befestiger vor, welcher sich neben dem Baucbstrang an

den ersten Langsmuskelstrang anliegt. Der letzte Teil des

Enddarmes ist durch einen ziemlich breiten Flugelmuskel an der

Haut befestigt. Ein contraktiler Schlauch begleitet den Darm.

Die zwei Segmentalorgane miinden noch etwas vor dem After

uach aussen, also dort, wo keine gesonderten Langsmuskel-

strange mebr vorkommen. Vorn sind sie breil angeschwollen

und braunlich gelb, sonsl schmal und dunkel violett gefarbt.

lm ganzen sind sie nur kurz , uml itiilun lim -listens bis an die

Halfte des Korpers. Fortpflanzungsorgane nicht beobachtet.



Phymosoma dentigerum (Sel. & de Man.)

Selenka, de Man, Bulow. Die Sipui

mtische Monographic, 1885, pag. 67.

Sehr zahlreiche Exemplare dieser Art habe ich bei Tandfong

Binga auf Billiton erhallen. Es stiramen diese genau niit der

Beschreibung Selexka's ii herein , nur dass bei den meisten

Exemplaren die ventralen Ri'isselretraktoren nicht aus funf,

sondern aus nur drei LangsmuskelstrSngen eiHsprjugen. Sonst

kann ich der ausfuhrlichen Beschreibung Selenka's nichts hin-

zufusen.



Phymosoma duplicigranulatum (n. sp.)

Der Korper hat eine ziemlich plampe Gestalt, hinten breit,

nach vorn zu sich verjilngend, wird aber samt dem Russel

nicht mehr als 2'/
8
Cm. lang. Farbe dunkel gelblich grau , die

Ruckenseilc tics Unsst-is ;i ln-r I'r.'uiiilirli duivli « 1 m* zahlreichen brau-

nen Papillen. Ubrigens liii<l«ii sicli ;mi korpor zwoi verschiedene

Arten von Papillen. Es kommen namenllicb zwischen den gewohn-

lichen mehr vveisslich gefarbten , welche sehr zahlreich sind . und

an der Riisselbasis und an der hinteren Korperspilze grosser sind

als am Mittelkorper sind, andre dunklere vor, welche auf

ziemlich grosse Abstande von einander entfernt schon mit unbe-

waffnetem Auge als dunkel braune Punkte zu erkennen sind.

Diese letzteren kommen hauptsachlich am Mittelkorper vor, und

im ganzen zahlte ich etwa 50 a 60 derselben. Auch unter dem

Microskop thun sich diese beiilen Arten anders vor. Die ge-

wohnlichen (Taf. Ill, Fig. 4) leichter gefarbten sind mehr oval,

mit einer kleinen Offnung in der Milte , welche von zahlreichen

sehr kleinen fast farblosen Plattchen umgeben wird. Die nur

vereinzelt vorkommenden braunen Papillen (Taf. Ill, Fig. 4)

sind grosser . mehr kreisrund , auch mit einer Offnung in der

Mitte
, aber die Plattchen ura dieselben sind gross und braunlich

gefarbt. Am vordern Teil des Russels kommen zuerst etwa

20 Hakenreihen, dann folgt ein Teil mit nur einigen unregel-

massig verbreiteten Haken , und dann endlich noch ein Teil

mit sehr zahlreichen, noch etwa 80 Hakenreihen, welche

aber weiter aus einander liegen, und bei welchen auch die

Haken selbst weiter von einander entfernt sind. Die Haken

(Taf. IV, Fig. 8) sind einspitzig und 0.062 Mm. hoch. Zwischen

den Haken kommen ausser den gewohnlichen Papillen keine

besonderen Mundungskorperchen vor. Die Langsmuskulatur ist
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iui Riissel und im Vorderkorper von dem After an nicht in

besondere Muskelstrange gesondert. Im ubrigen Korper hinter

dem After kommen etwa 18 vielfach anastomosierende Langs-

muskelbundel vor. — Von den vier Russelretraktoren entspringen

die ventralen aus dem 2ten bis 6 tcn Langsmuskelstrang , die

dorsalen aus dem 5ten— 7 te".

Der Darm ist verhaltnismassig kurz, bat nur 13 Winduiigen.

Ein Befestiger kommt an der ersten Darmwindung vor. Ein

Spindelmuskel zur Befestigung des Darmes am hinteren Korper-

pol fehlt. Ein kontraktiler Schlauch ohne Zotten verlauft dem

Darm entlaug. — Die beiden Segmentalorgane miinden dicbt

neben dem Bauehstrang, aber dort im Vorderkorper, wo

die Langsmuskulatur schon nicht mebr in besondere Strange

gesondert ist. Denkt man sicb die Langsstrange des Hinter-

korpers verlangert, so wiirde die Mundung der Segmentalorgane

zwischen dem 2ten und 5 ten Muskelstrang zu liegen kommen. —
Die Fortptlanzungsorgane sind in der Form eines deutlichen

gekrauselten Bandes an der Basis der ventralen Russelretraktoren

entwiekelt.



ier (Sel. k de Man.)

Bulow. Die Sipunculiden
, pag. 59.

Mehrere Exemplare dieser Art samuielte ich bei Billiton,

welche genau mil der Beschreibung Selenka's und de Man's

ubereinstimmen. Die Farbe der Haut ist ofters etwas anders

,

als von Selenka angegeben wird, namentlich ist zuweilen

der ganze Kdrper sehr dunkel braun, und zuweilen ist der

Hinterkorper rotlicb braun statt des Mittelkorpers. Auch fand

ich die Fortpflanzungsorgane als gekrauseltes Band an der

Basis der ventralen Russelretraktoren.



Phymosoma pelma (Sel. k m Mail)

Selenka , de Man , Bulow. Die Sipunculiden
,
pag.

Nur zwei Exemplare dieser Art sammelte ich auf den Tausend

Inseln bei Java , welche genau mit der Beschreibung Selenka's

und de Man's iibereinslimmen.

Der Riissel ist etwas langer als bei Ph. asser , natnentlich

etwa 73 der Korperlange. An der Ri'isselbasis ist die Haut am

dunkelsten pigmentiert , und diese dunkler pigmentierten Stellen

greifen noch als zahnformige Vorsprunge auf den Russelanfang



Phymosoma psaron (n. sp.)

Es stimmt diese Phymosoma in rielen Hinsichteo mil. Ph. pelma

(Sel. & de Man) iiberein , allein die Kdrperpapflleo sind sehr

von denen von Ph. pelma verschieden. Diese sind namciillirh

von elliplischer Gestalt und scharf von der Umgehung abge-

grenzt. Die Centraloffnung ist znerst von einigen kleinen

hellen Pliittchen umgeben , dann folgen zablreiche grossere

braune Feldclten . welehe narh dnn U;iml»' zn ;i!lmahlich kleiner

werden. Die eigenliimlichen sehr zahlreiehen , unregelmassig

gestalteten, kornigen, eckigen Korperchen, welehe bei Ph. pelma

zwischen den Korperpapillen vorkommen , fehlen hier ganz. Am
Russel konimen keine Haken vor, alter es linden sich ziemlicb zahl-

reiche Miindungskorperchen mit feinen Stacheln , etwa von der

Gestalt vvie bei Ph. dentigerum. Es scheinen diese bei Ph. asset-

Ph. pelma und Ph. antillarum zu fehlen , werden wenigstens von

Selenka c. s. nicht ervvahnt. Sons! kommen im Russel nur

dunkle Leisten vor, aber keine gesonderlen Papillen. Auch

zwischen diesen Leisten ist die Haut mit kleinen dunklen Pig-

menlkornchen versehen , welehe nur in der Umgebung der oben

erwahnten Miindungskorperchen fehlen.

In der Mitte des Korpers kommen 18 Laugsmuskelstriinge vor.

Die ventralen Riisselretraktoren entspringen ausdem V**—oten

Langsmuskelstrang, die dorsalen aus nur einem, nainentlich

aus dem 4ten oder Sten und fast gleich weit nach vorn wie die

ventralen. Die Segmentalorgane miinden zwischen dem 2tcn und
3ten

Langsmuskelstrang, reichen bis etwa 3
/4 der Korperlange

nach hinten, und sind for Vs ihrer Lange an der Haut ange-

heftet. Der Darin hat 14 Windungen. Fortpflanzungsorgane

nicht beobachtet.



Phymosoma microdontoton (n, sp.)

Korper von ziemlich gedrungener Gestalt, nur 15 Mm. lang,

hinten breit und abgerundet , nach vorn zu sich verjiingend. Die

Farbe ist die gewohnliche dunkel gelbliche. Die Papillen sind sehr

unregelmassig auf dem Korper verbreitet. Am Bfittelkoi"pei'sind

sie namenllirli /icmlich sp;irliYh und klein, an der Russelbasis

aber und am Hinterkorper sind sie zahlreich, dunkelbraun

gefarbt, kegelformii: und /icinlicli -n»ss . uiimrnilirli his 0.2 Mm.

hoch. Die centrale Offnung wird zuerst von kleineren leichter

gefarbten Plattchen umgeben , welche nacb dem Rande der Papille

/u ;illin;ilili<li -rnssci- und ilntikicr \vt nlen. Die ganze Papille

ist scharf von der Umgebung abgegrenzt. Der Russel ist etwas

langer als der Korper, hinten mil dunkel pigmentierten Leisten

versehen , aber ohne Hornziibnchen , vorn mit etwa 40 Haken-

reihen. Die Haken sind ausserordentlicb klein, nur 0.042 Mm.

hoch und 0.05 Mm. breit an der Basis mit einem langeren , aber

stumpfen Vorderzahn und ganz rudimentaren abgerundeten

Nebenzahn (Taf. IV, Fig. 9). Die Liingsmuskulatur ist im

Hinterkorper in 25 Langsmuskeln gesondert, welche durch

Anastomosen nach vorn zu etwas weniger werden , indem vor

dem After und den Mundungen der Segmentalorgane die Langs-

muskeln nicht mehr in Strange gesondert sind. Von den vier

kraftigen Russelretraktoren sind die ventralen betrachtlich breiter

als die dorsalen, und entspringen nur sehr wenig weiter nach

hinten als letztere.

Die beiden Segmentalorgane, an welchen kein Trichter vor-

komml sind lang und reichen bis hinten in den Korper. Fort-

pflanzungsorgane nicht beobachtet.



lacteum (n. sp.)

Der Korper ist sackformig , 2 x

ft bis 5 Cm. lang , das Hinterende

zugespitzt , und der Miltelkorper wird etwa 7 Mm. breit. Die

Farbe der Haut leieht schmutzig gelb, hinten etwas dunkler,

im ganzen melir oder weniger durcbscheinend. Die Papillen

Mini leiehl gelarbl, so dass sie dort, wo sie am starksten

gehauft sind, namentlich an der Russelbasis und am hinteren

Korperpole dem Korper statt einer dunkleren, eine leichtere

Farbe verleihen. Die Papillen am Hinterkorper , so wie die an der

Russelbasis sind ziemlich gross , aber ziemlich flach konisch , in

der Mitte mit centraler Offnung versehen, welche von zahlrei-

chen kleinen Feldchen umgeben ist. Die ganze Papille isl scharl

von der Umgebung abgegrenzt. Die Papillen am mittleren

Teil des Russels sind anders gestaltet, da sie in eine Spitze

ausgezogen und kleiner sind , aber dunkler gefarbt. Der Russel

ist etwa V/2 mal so lang wie der Korper , vorn mit zahlreichen

,

etwa 80, Hakenreihen mit dichtgedrangt stehenden Haken

versehen. Darauf folgt eine ziemlich lange Strecke mit nur

sparlichen und unregelmassig verbreiteten Haken und die oben

erwahnte in eine Spitze ausgezogenen Papillen, und dann

zuletzt [kommt noch unweit der Russelbasis eine Strecke wo

30 regelmassige Hakenreihen vorkommen , wo die Haken selbst

aber sehr weit aus einander liegen. Die Haken sind klein , nur

0.055 Mm. hoch und an der Basis 0.067 Mm. breit. Der Zahn

ist unter stumpfem Winkel umgebogen und schlank (Taf. IV,

Fig. 10). Ein kleiner stumpfer Nebenzahn kommt vor.

Die Langsmuskulatur ist im Hinterkorper in 24 Langs-

strange gesondert. Etwas uber der Halfte des Korpers aber

ist diese Sonderung schon sehr undeutlich, und vom After

an ganz verschwunden. Von den vier Russelretraktoren ent-
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springen die breiteren ventralen im hinteren Drittel des Korpers

aus dem 4 len bis 7 ten Langsmuskelstrang. Die sehmalen ven-

tralen entspringen weiter nach vorn auf der Halfte des Korpers

,

wo die Sonderung der Langsmuskulatur schon sehr undeutlich

ist. — Der Darm fangt mit einem langen Oesophagus an

,

welcher sich in einer Schlinge urn die Rilsselretraktoren

hinbiegt, bevor er in die Darmspira ubergeht (Taf. IV, Fig. 1).

Dann folgen zuerst etwa 10 enge Windungen , wonach plotz-

lich eine Windung sehr weit ausbiegt. Diese hierdurch ge-

bildete Schlinge ist an der Korperwand befestigt etwas vor der

Anheftung der ventralen Retrakloren an den 5 ,cn Langsmuskels-

trang (Taf. IV , Fig. 1 d'). Die erste Windung der Darmspira ist

mit einem langen kraftigen Befestiger versehen. Der Spindelmuskel

tritt hinten aus der Darmspira heraus und ist an der hinteren

Korperspitze befestigt. Eiu lauger Enddarm mundet in den

unvveit der Riisselbasis liegenden After. — Die Segmentalorgane

miinden ziemlich dicht neben dem Bauchstrange. Die vordere

Halfte ist mittelst eines breiten mesenterialen Bandes an der

Korperwand befestigt. Die hintere Halfte liegt frei in der

Korperhohle. Vorn sind sie mit einem kleinen Trichter mit

flimmerndem Rande versehen (Taf. IV, Fig. 12). — Die Fort-

pflanzungsorgane waren sehr deutlich als zwei gekrauselte

Bander an der Basis der ventralen Retraktoren entwickelt , und

erstreckten zich sogar bis an den Bauchstrang.



iphanes. (n. sp.)

Der Korper ist lang unci schmal, hauptsachlich tier Teil

vor dem After sehr lang ausgezogen. Die Haut isl uIxm-.-iII.

aber besonders im Hinterkorper sehr durchscheinend , sogar

fast glashell, so dass die Eingeweide rieiifliHi diiivhsrhim-

mern. Die Papiilen sind am Hinterkorper etwas starker

gehiiufi als am Mitlelkorper, mid sind hier ganz weiss ohne

Pigment, mid ziemlich gross, 0,179 Mm. in Diameter. Die

centrale Offnung wird nur von sehr kleinen Feldclien nm-

geben, ohne dass irgendwo grossere vorkommen. Die P.-ipilli'ti

am Mitlelkorper sind weniger zahlreich und kleiner, nur

0,147 Mm. gross, und mehrere hahen am Rande ein Paar

Reihen von braun pignicnlicrlcu l-Yldi lien. An der langen vor-

dern verschmalerten Korperhalfte sind die Papiilen wieder

zahhvirhftr, und fosl alle mit dnnklem pigmentiertem Rande

versehen, wodurch an der Ruckenseite dieses Korperteils

dunkle Bande entstehen. Der Riissel ist etwa so Jang wie der

Korper, aber bei weitem nicht bis znm After einstulpbar.

Vorn am Riissel kommen etwa 38 geschlossene Hakenreihen

vor, dann folgen noch etwa 25 nicht geschlossene. Die Haken
sind ziemlich klein, nur 0.06 Mm. hoch , und ein rudimentarer

Nebenzahn fehlt vollstandig (Taf. IV, Fig. 11). Die Hautmus-

kulatur ist uberhaupt sehr schwach, nur im Hinterkorper

sind die Langsmuskeln in Strange gesondert aber schon etwas

hinter dem After ist die Muskulatur kontinuierlich geworden.

Die Retraktoreu des Riissels verhalten sich ziemlich eigentum-

lich. Es kommen namentlich nur drei Retraktoren vor , welche

sich ziemlich weit nach hinten an die Hautmuskulatur ansetzen

und sehr dicht neben dem Rauchstrang liegen (Taf. IV . Fig. 2 r).

Der rechte ventrale Retraktor fehlt fast ganz, nur dass ein



schwacher Ast von der Basis des linken ventralen abbiegtund

unmittelbar neben dem Bauchstrang sicb an die Hautmuskulatur

inseriert. Ohnedem geht nocb ein schwacher Ast von dieseni

linken ventralen Retraktor ab nach dem rechlen dorsalen. Die

beiden dorsalen Retraktoren sind dem Bauchstrange sehr nahe

geruckt. — Der Darm fangt an mit einem nicht sehr langen

Oesophagus. Die Darmspira iiiachl zahlreiche Wiiidungen mid

erstreckt sich bis ganz hinten in den Korper, wo er durch den

Spindelmuskel am hintern Korperpole befestigt ist. Der End-

<l;irm isl kurz. so d;iss der Al'lcr snlir weit nach hinten zu liegen

kommt , etwa dort wo die drei Retraktoren sich zu einem ver-

einigen. Die Segmentalorgane sind kurz , vorn angeschwollen and

manden auf gleicher Hohe nach aussen wie der After. Forlpflan-

zungsorgane nicht beobachtet.



Phymosoma maculatum (n. sp.)

Der Korper ist etwa 8 mal so lang als breit, bis an die

Russelbasis gerechnet, hinten stark zugespitzt.

Der Russel, fast so lang vvie der Korper, kann bei weitem

nicht bis zum After eingestulpt werden. Die Ruckenseite sowohl

des Riissels wie des ganzen Korpers ist dunkel braun gefarbt

,

am Russel melir egal, am iibrigen Korper mehr mit Flecken

(Taf. IV, Fig. 5). Die Hautpapillen sind unregelmassig ver-

breitet, hiiufen sieh namentlicb am spitzen Hinterende des

Korpers sebr stark, mid sind sonst nicht besonders zahlreich.

Die an der Ruckenseite sind grosser mid dunkel pigmentiert,

die an der Bauchseite und am ganzen Hinlerkorper leicht gelb

gefarbt. Die Centralollimng ist our von ubcraus kleinen Plattcben

umgeben, obne dass irgendwie grossere vorkommen, so dass

die Umgebung mehr punktiert erscheint. An der Ruckenseite

sind diese kleinen Plattcben dunkelbraun, an der Bauchseite

fast farblos. Die dunklere Farbe an der Riickenseite stammt her

von braunem Pigment, das in Querbamler in der Cutis liegt. Am
Vorderkorper liegen diese Pigmentbander sebr nahe an einander.

It" Russel wird dieses Pigment intensiv schwarz, und bildet

hier ein dichtes Netz, wodurch die Ruckenseite des Riissels

dunkel schwarz gefarbt ist. Am Vorderende des Riissels kommen
nur etwa 22 Hakenreihen vor , indem er sonst nur die schwarzen

Hornleisten tragt. Die Haken (Taf. IV, Fig. 6) sind gross

und von schlanker Gestalt, 0.081 Mm. hoch , die Spitze

sichelformig , nicht eckig, umgebogen und mit kleinem Nebenzahn

versehen. Die Langsmuskulatur ist in etwa 23 Langsmuskel-

bundel gesondert, welche zieralich breit sind, und fast keine

Anastomosen bilden, nur im stark verjungten Hinterende

des Korpers. Eine kurze Strecke vor dem After ist die Langs-
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muskulatur aber nicht niehr in Strange gesondert and iiberhaupt

sehr schwach geworden.

Die Ringmuskulatur 1st hier aber mehr oder weniger deutlich

in Ringe aufgelost. Die vier Russelretraktoren entspringen

ziemlich weit nach hinten. Die ventralen sind breit, und

entspringen ans deni 2 ten bis 8lon Langsumskelbundel. die

dorsalen entspringen etwas mebr nacb vorn, aus dem r>"'
n bis

7 ,en
. Sie vereinigen sirh ziemlirh bald zn einem kraftigen

Retraktor.

Die Darmspira bat et.wa 18 Windungen. Der Oesophagus

ist ziemlich kurz, so wie audi der Enddarni. Der letzto

Teil desselben ist mit einem breiten Flugelmuskel an der Haut

befestigt. Der Spindelmuskel tritt nicht aus der Darmspira lieraus.

welche also nicht am hinteren Korperende befestigt ist. Die

Segmentalorgane mi'mden zwischen deni 5len und 4"" Langs-

biindel, sind vorn breit angeschwollen und fur die Halfteihref

Lange mit mesenterialem Rand an der Haut befestigt. Die

Fortptlanzungsorgane als gekrauseltes Band an der Basis der

ventralen Russelretraktoren.

Ein Exemplar erhielt ich voin Dr. J. Brock , der mehrere

dieser Tiere in der tiai von Amhmt samnielte.



* VON MIR IM »NaTUURKUNDIG TlJDSCIIRIFT ?OOB NbDER-

ch Indie" Bd. 41—45 (1881-1885) beschriebenen

Gephyreen aus dem Malayisciien Arrhipel.

Si/imtmhis imlh-us (Peters' 4 h Mitleilung (Bd. 45) pg. 475.

robustus (Keferstein) » » pg. 482.

edulis (Lamarck) 2 ,e Mitt. (Bd. 41) pg. 148,

4 le Mitt. (Bd. 45) pg. 484.

cumanensis (Keferstein) 4te Mitt. (Bd. 45) pg. 486.

billitonensis (n. sp.) » » pg. 487.

Phascolosoma prioki (n. sp.) 2 te
» (Bd. 41) pg. 152.

abnormis (n. sp.) 4* . (Bd. 45) pg. 515.

Aspidosiphon fuscus (n. sp.) I
s "'

» (Bd.41)pg. 86.

sfccnslmpii (Diesinc) 4"' » » pg. 489.

— tenuis (n. sp.) . . pg. 491.

levis (n. sp.) » » » pg. 493.

rams (n. sp.) » . pg. 495.

e;Vilis
(
n . sp.) » " » pg-497.

gigas (n. sp.) 3* » (Bd. 45) pg. 59.

4" • (Bd.45)pg.475.

Cloeosiphon javanicum in. -;• /. .''" aspm/Minn

(Qijatr.) )
3»* Mitt (Bd. 43) pg. 26. 4*« Mitt. (Bd. 45) pg. 475.

Phymosoma {Phascolosoma) nigriforquafum (n. sp.) 2 le Mit-

leilung (Bd, 41) pg. 131.

( ) falcidentalum (n. sp.) 2 1" Mit-

leilung (Bd. 41) pg. 150.

spengcli (n. sp.) 4" Mill. (Bd.45)pg. 498.

deniigerum (&L.& i»e Man) . . . pg. 500.

duplicigrattulatum (n.sp.) » » » pg. 501.
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Die Sipunculiden
, pg. 8(.

Die zahlreichen Exemplare , welche ich von dieser Art sowohl

bei Billiton als auf den Tausend Inseln sammelte, slinimen

genau mit den von Selenka und de Man beschriebenen iiberein.

Die Haken am Riissel felilen bei alien Exemplaren, welche ich

besitze. Die Segnienlalorgane sind sehr verschieden lang, zu-

weilen so lang wie der gauze Korper, zuweilen nur J

/s der

Korperlange. Am Vorderende derselben kouimt ein kleiner

Trichter vor.



Phascolosoma abnormis (n. sp.)

Der Kdrper ist 6 Cm. lang und etwa 10 mal so lang als

breit. Der Riissel war leider abgebrochen , ist aber wohl

ziemlich lang gewesen. Die Haut ist mit zablreichen unregel-

massig angeordneten Papillen besetzt. Nur am vordern dorsalen

Teil des Korpers sind diese Papillen dunkel lnaiinlirb gefarbt.

Am ganzen iibrigen Korper sind sie weisslich, audi am liinteren

k.'irpi'iTiide, wo sie aber dichter gehauft sind. Die Papillen sind

in der Mitte mit deutlicher Offnung versehen, urn welche

zuerst einige kleinen leicbt gefarbten Plattchen vorkommen

,

dann ein breites Band von gn'isseivn mid diuiUiT gelarblen

(Taf. IV, Fig. 4). Die Papillen sind aber nicht scharf von der

I'mgebnng abgegrenzt, da die Plattchen nach dem Uande zu

Mlmahlieli weitcr ans cinander rficken. Die Papillen sind in

viereckigen Raumen eingeschlossen . welche von hraun pigmen-

tierten Strcil'en in der Korperliaut umgrenzl werden. Wie die

Haken und Papillen im Riissel sirh verl.allen. war durch das

vollsl-indige Fehlen desselben nielil melir zu ennilleln. Die

Muskulatur ist wenig kriiftig und nielil in Striinge gesondert.

Nur an der binteren Korperspitze isl ein Anlan- einer Smide-

i"ung in Strange zu erkennen. Die Ri'isselrrlraklorcn entsprin-

gen im binteren Korperdrillel (Taf. IV, Fig. 5). Die venlralen

*iud ki'al'liger und etwa 3
/4 Cm. weiler nach binten an der

Haut befestigt. Die Darmspira liegt ganz im bintern Kdrper-

drittel, fangt an mit einem Oesopbogus, welcber eine weile

Sl "lilini;i! ma. hi . r |ie v\- in die Dannspira iihrrgehl. Der Spimlel-

muskel trill binten aus der Spira beraus mid isl am binteren

k'"'rp«'i-pulc an der Haul hel'esli-l. I>er Knddarm isl sehr lang und

mundet an die Grenze des vordern Korperdrittels, wo ermittelst

einesFliigelnmskelsbelesligl isl. Aui'»leirh,u - Ibdic miimh-nuuchdic
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Segmentalorgane , welche mit der vordern Halite an der Haut

miltelsl eines iiirsriiltM'iah'n Bandes heirs! igl sind. Vorn siml

sir angeschwnllrn. Emr OU'nung oder ein Trichter srhrini /n

fehlen. Sehr merkwurdig ist das Vorkommen eines zweiten

Schlauches am vordern angeschwollenen Teil des linken Seg-

mentalorgans (Taf. IV, Fig. 3 s.). Es ist dies wohl ein

Rest eines zweiten Paares Segmentalorgane. Das rudimenlare

Organ hat etwa ein Drittel der Lange derandern. Das Lumen

ist sehr eng, und ohne Zweifel isl das Organ ansser Fiinklimi

getreten. Die Fortpflanzungsorgane kommen als ein deutlirlies

gekrauseltes Band an der Basis der venlralen Retraktoren vor.



TAFEL I.

Fig. 1. Sipunculus indicus. (Peters) Nat. Grosse.

Fig. 2. Vordere Halite des S. indicus vor der Riickenseite

aufgeschnitten. r Riisselretractoren. n Bauchner-

venStrang, a After, s Segmentalorgane. e End-

darm. d Darm.





TAFEL II.

Fig. 1. Hinterteil des S. indicus aufgeschnitten. d Darm.

n Nervenstrang. m Verbindungsmuskeln am hinteren

Darmende.

Fig. 2. S. indicus. Querschnitt durch die Haut desVorder-

korpers. c Cuticula. e Epithelium, ct Cutis, dr Zwei-

zellige Druse, dr' Vielzellige Druse, p Pigment-

haufen. rm Ringmuskellager. Im Langsmuskellager.

Fig. 3. Querschnitt durch die Haut des Eichels des S. indicus.

Bezeichnung wie in Fig. 2. we Nervenendigung.

Fig. 4. S. indicus. Zweizellige Druse aus der Haut. Be-

zeichnung wie oben.

Fig. S. -5. indicus. Nervenendigung und vielzellige Druse aus

dem Eichel. Bezeichnung wie oben. n Nerven.

Fig. 6. S. indicus. Querschnitt durch eine Russelpapille.

Bezeichnung wie oben.

Fig. 7. S. indicus. Langsschnitt durch eine Russelpapille.

Bezeichnung wie oben.

Fig. 8. S. robuslus. Querschnitt durch die Haut des Korpers.

Bezeichnung wie oben. t Integumentalhohle. ei Eier

,

und dazwischen Haufen von Blutkorperchen.

Fig. 9. S. robuslus. Querschnitt durch die Haut des Eichels.

Bezeichnung wie obeu.
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TAFEL III.

Fig. 1. Sipuncuku JnUikmmsis (n. sp.) Anatomic » Bauch-

strang. sp Spindelmuskel. b Befestiger. rt Riissel-

retractoren (dorsale) rt' Riisselretractoren (ventrale).

r Enddarm. d Divertikel. s Segmentalorgane.

Fig. 2. S. billitonensis. Trichter am Vorderende der Seg-

mentalorgane.

Fig. 5. Phymosoma spengeli (n. sp.) Eine Hantpapille vom

Mittelkorper.

Fig. 4. Phymosoma duplicigranulalum (n. sp.) Zwei verschie-

dene Hautpapillen vom Mittelkorper.

Fig. 5. Hornzahnchen von Aspidosiphon steenstrupii (Diesing).

Fig. 6. Basis desselben.

Fig. 7. Haken von dem Riissel von Aspidosiphon tenuis, (n. sp.)

Fig. 8. Haken von dem Riissel von A. levis. (n. sp.)

Fig. 9. Haken von dem Riissel von Aspidosiphon ravus (n. sp.)

Fig. 10. Hornzahnchen von der Russelbasis von Aspidosiphon

ravus (n. sp.)

Fig. 11. Haken von dem Riissel von Aspidosiphon exilis (n. sp.)

Fig. 12. Hornzahnchen von der Russelbasis von Aspidosiphon

exilis (n. sp.)
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TAFEL IV.

Fig. 1. Phymosoma lacteum. Das Tier von der Ruekenscite

aufgeschnitten. eEnddarm, s Seginentalorgane. ?'Ven-

trale Retractor. r'Dorsale Retractor, d Darm. d' Aus

der Spira austretende Darmschlinge , welche. an die i

Haut befestigt ist. n Bauchnervenstrang.

Fig. 2. Phymosoma diaphanis (n. sp.) Das Tier von der
j

Riickenseite aufgeschnillen. .* Seginentalorgane. rRe-

tractoren. n Nervenstrang.

Fig. 3. Phascolosoma abnormis (n. sp,) Das Tier von der
|

Riickenseite aufgeschnitten. n Nervenstrang. eEnd-

darm. s Seginentalorgane. r Retractorcn.

Fig. 4. Hautp'apille von Phascolosoma abnormis.

Fig. \). Phymosoma maculalum. Nat. Gr.

Fig. 6. Haken aus dem Russel von Phymosoma maculalum (n. sp.)

Fig, 7. »> » • » > » spengeli (n. sp.)

Fig. 8. a » a » » duplicigran ufalnm

Fig. 10. » »» >, . ,, » lacleum (n. sp.)
[

Fig. 11. » » » >» ,» a diaphanis (n. sp.)

Fig. 12. Phymosoma lacteum. Trichter am Vorderende des

Segmentalorgans.

Fig. 15. Der Afterring mit Kalkstaeheln von Cloeosiphon <j*-\





- pelma
(

~ psaron (n. sp.)

- microdonloton (n

- lacteum (n. sp.)

- diaphanes (n. sp

- maculatum (u. s

Dcndrostoma siijiiijh

Thalassema eri/lliroun

Mam a
,e Mitt. (Bd. 45) pg. 503

)
» pg. 504

» pg. 505

• SP-) » pg. 506

» pg. 507

•) » pg. 509

P.)
. pg. 511

•: Man » pg. 515

lllli'illlll-

Sfmuispis spinosa (n. sp.) Bd. 41 pg. 235.



V E R S L A G

EEN ONDERZOEK VAN DEN VULKAAN MERAPI OP JAVA

IN JULI 1885.

Ingenieiir hi) het Mijnwezei

(Mel een kaartjc).

Den 27 sle" Juli 1885 reisde ik over Ampel naar Seloh.

Te Ampel werd bericht ontvangen van den Resident van

Soeracarta omtrent veranderingen , die aan den zuidelijken

kraterrand waren waargenomen , terwijl van dien kant her-

haaldelijk vuur zou zijn gezien.

Deze waarneniingen door den heer F. Roorda van Eijsinga,

beheerder van de onderneming Gemampir gerapporteerd ,
gaven

den Resident van Soeracarta aanleiding om verslaggevcr in

geven den vulkaan van de Z. 0. zijde te be-

Aangezien belangrijke veranderingen in den krater zicb zeker

ook van de noordzijde kenbaar zullen raaken en ik van dien

kant het spoedigst den krater bereiken kon , beslooi ik mijn weg

te vervolgen en eerst van uit Seloh de bestijging te onderncnieii.

Deze bestijging, den 28s,en Juli uitgevoerd, leverde niets

bijzonders op : alles werd onveranderd aangetroffen , de prop

was noch gedaald , nocb gerezen.
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l)e ztiidelijke helft van den krater kan niet van bit Seloh

bereikt worden, aangezien zoowel naar oosl als naar west

een steile afgrond het. omloopcu van den krater onmngHijk

uiaakt; ik moest dus besluiten naar Solo af te dalen en den

berg opnieuw van nit de onderneming »Kepoerow", d. i.

van Z. Z. 0. ten Zuiden te beklimmen.

Van Kepoeraw werd te paard de hoogst gelegen dessa Bali

rante bereikt (naar schatting 2500 voet), alwaar overnacht

niocsl worden oni den volgenden dag, den l
sten Augustus,

de reis te voet voort te zetten. Van ai' Bali rante volgt

men tol nan den krater loe den loop van het Wo/vi-ravijn

met zijn vertakkingen langs een weg , die misschien wat na-

Ulurscboon aangaal zijn wederga op Java niet heeft. althans

alles wat ik tot nog toe te zien kreeg verre overtrof.

A'anvankelijk voert het pad over een paar pa leu a Islands

langs den westelijken rand van de Word, doch daalt dan in

het ravijn af om zich verder voort te zetten op een lang smal

eiland, dat door twee armen van de Word omval wordl.

Dit eiland rijst met bijna loodrechte wanden ± 700 voet hoog

uit de Worn op, eerst met een aanzienlijke kruinbreedte

.

waar nog de overblijfselen van verlaten kofiietuinen onder het

hoog geboomte te vinden zijn . doch daarna als een zeer scherpp

kam. zoo smal. dal /i| l>i|»a nnbei:aanhaar /<mj zijn. indirn

niet de planlcngroei de algronden aan beide zijden aan het

oog onttrok.

Is men aldus op ongeveer 5000 voet hoogte gekomen, dan

wordl het eiland op nieuw breeder, maar het pad. dal mi

door oerboseh loopt , tevens buitengewoon steil . tot 50° helling

toe. Naar beide zijden zien wij de min of nieer begroeide

wanden van de Wfro nog vele honderden voeten hoven ons

uitsteken, den oostelijken uit een enkelen kolossalen lavas! room op-

gebouwd , den westelijken daarentegen een afwisseling van lava-

stroomen en losse vulkanische uitwerpselen vertoonende. Naar

boven toe wordt het ravijn afgesloten door den woesten en geheel

kalen kraterkegel, volgens Ju>ghuii> een der steilslen van Java.
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De plantengroei, die van af 6000 voet bijria uitsluitend nit

acacia-boouien bestaat, loopt nog lot ± 500 voet op, alwaar

besloten werd te overnachten met den kraterkegel voor ons.

Den volgenden dag (2 Aug.) bekloiu ik den krater, die

zoo steil is, dat men alleen op Iianden en voelen kruipende

verder komen kan.

Wat dien dag werd waargenomen en opgemelen , zal men

terugvinden op dc gedeeltelijk als schets bewerkte kraler-

kaart, die aan dit rapport is loegevoegd.

Daaruit blijkt, dat de prop exeentrisch in den krater ge-

legen is en we I dirliler liij <len zuidclijkcn dan bij den noor-

delijken kraterrand.

De prop beeft van de zuidzijde een geheel overeenkomstig

aanzien als van den noordkanl : haar bownfand vormt zeer

nabij een cirkel van 290 M. diameter, terwijl haar wahden

aanvankelijk weinig, doch daarna zeer steil (53° a 60°) naar

den loodrechten inwendigen kraterwand toehellen.

Hoe het er boven op de prop uitziet, is een vraag, di<'

misschien nooit zal worden opgelost; zij nioet of een zwak

naar westen hellend plateau vertoonen of wel zij heeft naar

haar centrum toe een kegelvormige verzakking, welke laatstc

vorm het best overeenstemt met de wijze, waarop ik mij de

prop ontstaan denk, door het afstorten namelijk der krater-

wanden (zie verslag Mei en Juli 1884) (*). Ten gevolge van de

excentrische ligging der prop in den krater is aan de zuid-

zijde de aansluiting van de prop aan de kraterwanden (zaklijn)

30 a 40 meter hooger gelegen, dan aan de noordzijde.

De kraterwanden bestaan evenals dit aan de noordzijde

het geval is, geheel uit vaste lava, die aan de buitenhelling

op vele plaatsen door een laag asch is bedekt. Klaarblijkelijk

werd de eruptie van 1872 met een slijkeruptie besloten,

ten gevolge waarvan zich op de aschlagen een dun hard korstje

heeft gevormd. Het ontbrekeu van dit korstje is een erite-

(») Het verslag van Juli 1884 is le vinden in dit Tijdschrift, Deel



riuui voor vt'raiidrringen , (In; sinds 1872 IicIiImmi plaals ^••1i:mI.

Wij vinden naar hel oosten ecu laag (Mini naar don kraterrand

iMc-ckcml . waar do middolslo arm van do Wnr<> zijii oor-

sprong ueemt. Merkwaardig is het te zien hoe aldaar een

massieve dam van lava, 50 M. lang , ± 20 M. hoog en slechts 8 M.

dik het VVoro-ravijn van het binnenstc des kraters goscheideii

Naar het Z. Z. W. vinden wij op nieuw een laag mini , da I zich

eerst na 1872 heeft gevormd en zelfs, volgens eenstemmige

herichten der hewoners van den zuidclijken Merapi-voet , nog

slechts een paar maanden oud is.

Die instorting moet op rekening van de Djoerang Kali

hnminif gcsleld worden, die evenals alle andere naar zuid

wijzende ravijnen , de neiging heeft oin door afbrokkeling

haar oorsprong steeds meer naar boven toe te verplaatseu.

De afbrokkelingen doen een groole hoeveelheid steenen en zand

in de ravijnen storten, en bij den eersten regenmoesson worden

die losse producten geheel of grootendeels naar lagere slreken

getransporteerd.

De instorlingen , die aan den oorsprong der Kali kwninij

plaats grepen, hebben den kraterrand zoodanig verlaagd,

dat de zaklijn is verdwenen en de steenen van de prop in het

ravijn rollen , evenals dit in de Belongkeng-khoi het geval is.

Nabij den oorsprong der Kali koening komt een groot aantal

solfataren te voorschijn.

De Djoerang Gendal, die zuiver zuid gelegen is en zich, voor

zoover ik na kan gaan, ten slotte in de Kali opak stort , is langs

de kraterhelling gemeten nog slechts 175 M. van den kraterrand

verwijderd; vermoedelijk zal ook deze spoedig aanleiding ge-

ven tot een afbrokkeling en verlaging van den kraterrand.

Van de Djoerang W6ro eindelijk, die met drie armen ont-

springt
, wijst de westelijkste naar Z, Z. 0. ; van beneden ge-

zien is het een donker gat, dat voortdurend grooter wordt.

Het is langs de berghelling gemeten nog 745 M. van den krater-

rand verwijderd.



De middelste arm der Ward loopl tot aan den kralerran.l

op en is nog, zooals reeds werd opgemerkt , door een lava-

dam van 8 M. dikte van de inwendige kraterruimte gescheiden :

de derde oostelijkste arm eindelijk ontspringt op de aschvlakte

(Aloon-Aloon) tusschen den onden en den nieuweu kraterrand.

Opmerkelijk is het, dat zoowe! aan den oorsprong der

Dj. Gendal als aan het begin van den westelijksten arm der

VVV.ro soll'alaren le \onrsrbijn komen.

Overigens rookte de vulkaan betrekkelijk weinig . lerwtjl

het inwendige van den k rater zoodanig was, dat er gem

spnthc ka>i -ijn ran nmn eischijusclen.

Indien dan ook de prop niet zeer belangrijk rijst dreigl van

dieu kant geen gevaar.

Mocht echter zulk een rijzing intreden , dan zal, ten gevolge

van den zijdelingsrhen drnk done de prop of de lava , die daar-

onder is, nitgeoefend , de kans bestaan, dat een deel van den

kraterrand naar buiten weg wordt gedrukt en het schijnt mij

niet twijfelachtig , dat de zuidelijke rand daarvoor het eerst

in aanmerking komt.

In tusschen is het ook van belang om na le gaan wat het gevolg

is van de afbrokkelingen , die tegenwoordig aan de zuitl/ijilt

van den merapi-krater plaals vinden en waarvan de bewij/.eii

o. a. gevonden worden in de groolc massa's steenen en -/ami

die aan den oorsprong der ravijnen liggen opgehoopt.

Volgen wij daarloe den loop va>i een der rivieren met haar

affluenten. bijv. van de Word.

Bezuiden den spoorwegdam van Solo naar Djocja vinden

wij, dat in hoofdzaak /and woi'dl afgevoerrl en alle rivieren

een sterke neiging vertoonen om bare bedding op le hoogen.

Van daar een herhaalde verlegging van hare bedding ondrr

lehlerlaling van een nnvrnchtbare strook van enkel zainl-

Komen wij eenige palen noordelijk van den spoorweg-

dam, dan nemen de steenen toe, niet alleen in de rivier-

bedding, maar ook in de daaraan grenzende gronden. Die

steenen worden hoe langer hoe menigvuldiger en grooler.
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naarmate men klimt, terwijl het zand minder wordl. Ook

hier heeft een voortdnrende verlegging der rivierbeddingen

plaats en alleen reeds van de Wbrb kan ik drie oude bed-

dingen herkennen, strooken van lionderden meters breed, die

zich ills geheel onvrnchtbare sleenslromuen liisselieinle dessn's

en bebouwde velden been kronkelen. Niet alleen dal die oude

rivierbeddingen zijn opgeuild. de steenen boopten zicb zelfs op

lol dam men, die breede strooken land aan beide zijden

der rivierbedding bedeklen en verwoestten.

Zijn wtj nu tot ± 1200 voet geklommen, dan worden de

groote steenen weer zeldzamer om ten slotte geheel tc verdwij-

nen; slechts kleinere steenen blijven over. De rivierbeddingen

veranderen in ravijnen , waarin een neiging tot uitsehuring

bestaat in plaats van ophooging en verlegging. Boven 5 a

4000 voet accentueeren zicb deze versehijnselen hoe langer

hoe meer en de zeer diepe ravijnen worden slechts door liarde

lavabanken op hun bodem voor verder uitschuren bevvaard.

Wij zien nu echter de steenen , die in de wanden der ravijnen

opgesloten liggen , op nieuw grooter worden , maar zij vertoonen

zicb hoekig en met scherpe kanten in legenoverstelling inel

de afgeronde lavablokken, die wij benedcn aantroffen; het

zijn dus steenen, die daar gebracbt zijn door de empties en

die niet door het water zijn aangevoerd.

Eerst nabij den oorsprong der ravijnen, daar waar men de

"ilstortingeii nadert, vindt men ook groote scherpe steeiibrnkken

en zand op hun bedding verspreid.

Het regenwater, dikwijls tot banjers aangezwollen , schuurde

dus in de bovenhelling van den vulkaan diepe ravijnen nil

.

waar langs de steenen en het zand, die door latere uilbai si inurti

werden loegevoerd, zich naar beneden bewogen.

Deze beweging zette zich tot op den vlakken voet voorl en

eerst daar , waar de helling van bet terrain gering werd ,
kwa-

"ien de steenen tot rust, terwijl het zand een eiml verder wml

medegevoerd en bij een nog geringer verval van den bodem

afgezet werd.
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Wij komeu hierdoor tot het besluit , dat de zuidelijke Merapi-

voet, met name de strook tusschen Klatlni <mi Vramlmimn in

hoofdzaak zijn ontstaan te danken heeft aan de voorldurende

ophooging en dien ten gevolge verlegging der rivierbcddingen

Or MTiniiiil. rin- .Irr vrijc doorstrooniingsopeningen onder ver-

scheidene spoorwegbruggen moct daaroni als een normaal ver-

schijnsel in die streek worden opgevat , dat zich na iedere

eruptie van den Merapi en na zware afstortingen als nu aan

den kraterkegel zijn jraargenoraen , lierhalen en m-iiiriiiizviil-

digen zal. Zelfs lijdt het m. i. geen twijfel, dat het op den

duur onmogelijk blijken zal, de rivieren binnen hare oude

beddingen te behouden.

Het zal van belang zijn oni gedurende den aanstaanden West-

moesson waar te nemen of de afstortingen , nabij den krater

ontstaan, tot een zichtbaar meerderen afvoer van zand en

steenen door de correspondeerende rivieren aanlciding geven zal.

Samarang 8 Augustus 1885.
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OPROEPING

VOGELKEIMNERS EN VOGELLIEFHEBBERS

NEDERLANSCH-INDIE.

In do laalslo dorennien is door do ornitbologen in Europa

nieer dan vroeger de aandacht gevestigd geworden op de ver-

srliijiisolcn, die zich bij de jaarlijksche migration in de vogel-

wcreld voordoen.

De eerste, die daartoe den aansloot gaf, was de Baron de

^En s-L<».\», champs . loi'ii liij in ilc wci'Kcii dcr Aniilrnu'r roj/ale

(k Belgique (Tome XXI des Memoires) een stuk piiblinrrdo.

<bil don litol droog: » Observations sur Irs phenomena peninli-

hngrlaiid. Ifoll.-iinl . Uelgio, Krankrijk. Zwitsorland on Ilalie.

Later, in 1885, maakte Dr. A. voh Middwworw zich in ge-

lijkon zin verdienslelijk Ion npziobte van bericbten over Iiel

trekken van vogels in liol nitgeslrekte Rnssische rijk.

Ook Duitschland bleof niet ton arhleren, Waal in de jaar-

lijksclie algemeerie vergadering der Duitsche ornitbologische

Vereeniging in Brunswijk (1874) werd op voorstel van Dr.

A. Reichenow beslotcn een aantal observatiestalions op te

Hchten en jaarlijks rogelmnlig beriobten onihonl do resultaten

openbaar te maken.
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Kort daarop nntslonden in En^ekiml een Committee for (he

miff-ration nf turds en in Oostenrijk-Hongiinje ecu Comite (m

oniithiihhfisrlh l>culuhlii»ii<
l
^titi<nne>) , lerwij! die beweging op

ornithologiseh gebied zich ook verder in Denemarken en de

Vereenigde Stalen van Noord-Ameiika uitstrekte.

De bovenbedoelde vereenigingen hadden dus een werkkring,

die, al was dan ook het doel overal nagenoeg helzelfde, lot

iedere landstreek beperkt was. Onderling stonden zij niet in

verba nd, totdat op initiatief van de bekende ornilhologen

Dr. R. Blasius, en Dr. G. von Hayek, gesteund door bet

protectoraat van Z. II. den Aartsherlog Rudolf van Oostenrijk,

het eerste internalionale ornithologiseh congres plaats had.

Dit geschiedde in April 1884 te Weenen.

De derde sectie van dit congres, onder praesidium van

Dr. Blasius voornoemd, stelde toen voor middelen aan te

wenden om een permanent interna tih.naai oriiitlio/otfisch comttc

lot stand te brengen, waartoe den 10den April door de gezamen-

lijke leden van het congres besloten werd.

Het doel van dit Comite is niet alleen gegevens te ver-

zamelen en te bewerken over migratie-verschijnselen , maar

omvat ook al het wetenswaardige dat de vogelwereld buiten-

dien aanbiedt. Daartoe moeten over de geheele aarde ornilbo-

logische waarnemingen verricht worden en wel naar eenzelfde

schema. Tot grondslag daarvan behooren de Oostenrijks-

Hongaarsche en Duitsche instructies te dienen.

De observation nit de verschillende Staten worden dan eenmaal

's jaars voor publicatie in dezelfde systematische orde bewerkt

,

met in achtneming van gelijke wetenschappelijke terminologie.

Nog gedurende het congres werd besloten zoo mogelijk

iederen Staat in het Internationale comite te vertegenwoordigen

en het voorloopig samen te stellen uit de volgende ornithologen.

Argentijnsche republiek. Dr. H. Burmeister te Buenos-Ayres.

Australie (N. Z. Wallis). E. P. Ramsay Sydney.

Belgie Bn
. de Selys-Longchamps » Lutlich.

Dr. A. Dubois » Brussel.



Brazilie .... B". Carvalho-Borges....

Britsch-Indie .... Prof. D. G. A. Anderson. te Calcutta.

J. Gerson da Curha... » Bombay.

Chili .... Dr. R. A. Piiilippi » Santiago.

Denemarken .... Prof. Dr.Chr.F.LiiTKE.v. » l\Op/H>)lll,lllt>)l,

Duitsrliland .... E. F. VON IIo.MEYEK ... . Stolp.

Hofr. Dr. A. «.Mei.ier. i Dresden.

Dr. It. Blasius . Bmmwijk.

Prankrijk ... Prof. A. Milne-Edwards .

Dr. E. Oustalet i
;

P
T'

Griekenland » Athene.

. Great Cotes.

Th. M. Kermode » Ramsay.

Italic .... Dr. H. H. Giglioli... » Florence.

Prof. Gr. Th. Salvadori. . Turijn.

Japan
. ... Gapt. Blackiston

Java • Batavia.

Nederland .... Dr. Fr. Pollen Scheveninuoit

Nieuw-Zeeland .... Dr. W. L. Buller " WCtllmilnii

Noorwegen

'loslenrijk-IIoiiifarijt'

..... Dr. R. Collect

. ... V. Hitter von Tschosi. , Schmidlwtfen.

Dr. J. VON MaDABRSZ... . Hilda- 1>est h.

Prof. Sp. Brusina Agram.

Portugal .... J. V. Barboza du Bocage. n Lissabon.

Rusland ... Dr. G. von Radde n Tiflis.

Dr. L, von Schrenck... » Petersburg.

Palmen.

Dr. M. Bogdanow » Petei'shirg.

Servie » Belgrado.

. NewYorhVereenigde Staten van^Dr. C. Hart Merriam...

Noord-Amerika ....(Dr. E. Coues » Washington.

Zweden Grr. Tagi Thou . Skabersjo.

Zwitserland Prof. Dr. V. Fatio » Geneve.

Dr. Girtanner • St. Gallen.



Tot President werd verkozen Dr. R. Blasius te Brunswijl; en tm

Secretaris Dr. G. von Hayek te Weenen , terwijl Z. H. deKroon-

prins Rudolf van Ooslenrijk welwillend het protectoraat op

zich nam.

Bij hel tot stand komen van het comite had men zich het

recht tot cooptatie voorhehouden.

Door daarvan later gehrnik te maken zijn nog in enkele

landen nieuwe leden Mjgevoegd en lhans hovendien de volgende

Staten vertegenwoordigd.

Bolivia. — Borneo (Noord). (A. Everett, in Papas.) — Hiilsdi-

Guyana. — Canada. — Congo-Staat. — Cuba. — Finnland. —
(inalamala. — Helgoland. — JamaiVa. — Kaapiand. Kieine-An-

tillen. — Korea. — Nieuw-Caledonie. — Oost-Siberie. — Peru. —
Perzie.

—

Philippijuen Don Seb. Vidal y Soleb, te Manilla.'

Portorico. — Queensland (F. Staiger in Brisbane.) — Kmnenie. —
Spanje. — Vereenigde Staten van Venezuela. — Zuid-Australie.

Zoo zijn nu nagenoeg alle Staten in het internal ionale

comite vertegenwoordigd en ziillcn er hinnen kort resulla-

ten worden gepublireerd die in zrkeivn /in eni uiideHin^'ii

weleiisehnppelijken wedslrijd nioelen in hel leven roepen.

Ook Ncderlandseh-Indie zal daarin zckerlijk niel aebterlijfc

wensehen lo Idijven, to nicer daar hel veld van biolo-i>rlir

ulist'i-v.ilirn iiiiilii'iil dii/i' Imlisrhr vogolsoorlen nagenoeg hraak

wi'lt'iisclnippolijk doel geheel in den geesl ligl van de niivsltii

onzer landgeuooten
, getuige o. a. het succes waarmede over

den gansrlun areliipcl de regenwaarnemingen geschieden.

Het is dan ook daarom . dal ik met vast vertrouwen op ecne

goede onlvangst een heroep doe op alle vogelkenners en vogel-

liefliehhers in ons gebied verspreid , om te willen medeworkcii
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toonen in wetenschappelijken zin niet ten achteren te staan

bij de bewoners der vroeger genoemde landstreken.

Ten einde nu de belangstellenden in staat le slellen , kennis

te nemen van de hoofdpnnten waarop he! internalio ate eo-

mite de aandacht wenscht gevestigd te zien , laat ik die hier-

onder volgen.

De bedoelingen van het comite zijn bier en daar nader

toegelicbt.

Vooraf ecbter iets anders.

In ornitbologiscb-geografiscben zin wordt bet werelddeel

,

waarvan wij den Z. 0. nithoek bewonen , in twee zeer verschil-

lende deelen gesplitst, t. w. het Pataearctiscire en het Oostersche

gebied. De lijn , die beide deelen scheidt, begint aan de kust

l>ij de monden van den Indus, volgt den loop van deze rivier en

gaat verder benoorden het Himalaya-gebergte oni, tot in zuidelijk

China vvaar zij tot aan de kust reikt, iets benoorden Formosa.

Alleen bet gedeelte van Azie 's vasteland, datbeoosten en bezui-

den de pasgenoemde grens ligt, beet Oostersch , al het overige

is Palaearclisch.

Het laatste is verreweg bet meesl uitgebreide docb in

zoologischen zin bet minst bedeelde en onderseheidl zicli

°- a. daardoor dal europeesche lypcn van vogHs «l«' overhand

hebben.

Tot het oostersch gebied bebooren nog, bebalve bet Z. 0.

deel van het vasteland, de volgende eilanden of eilandengroepen :

Ceylon
, Andaman- en Nicobaren aiv.hipel. Smnalra. lava, Madura ,

Kali, Borneo. Philippijnen-archipel en Formosa, benevens de

tusscbenliggende kleinere eilanden.

Wallace verdeelt het oostersch gebied van Azie in een Cey-

loneesch, Indiseh . Imh-Chineesch en Indo-Maleisch ondergebied .

eene verdeeling, die niet alleen op het voorkomen van typische

vogelgenera, maar ook op dat van dergelijke geslachten onder

'le zoogdieren en insecten moet berusten.

Het Indo-Maleische ondergebied, waarvan alle eilanden door

,V| "' "ndirp/ /ft' v;in minder dan 100 vademen van hel Aziatischr
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vasteland gescheiden is, grenst in straat Lombok en straat

Makassar aan lict Australiscli gewest.

In zoGlogischen zin is dus onze archipel in twee deelen

gesplitst, waarvan liet meest westelijke (uit de pas genoemde

eilanden bestaande) nog tot Malayazie behoort, terwijl Lombok

en de overige kleine Soenda-eilanden , zoomede Celebes en alles

wat beoosten ligt een ineer Australiscli karakter dragen.

Vooral op het gebied van vogelgeslachten is het verschil

in aard der fauna tusscben die twee laatste deelen zeer

kennelijk.

Door inigralie nu vinden er, wanneer de winter in het

Noordelijk halfrond invalt , niet alleen vogels uit bet Palnearrlisclir

gebied (Japan, Korea, Noord-Cbina , Tartarije) lijdelijk in onzen

arcbipel eene verblijfplaats, maar ook is dit het geval bij

verandering van moessons, met vogelsoorten uit andere gedeellen

van het oostersch gebied.

Voorbeelden van het eerste zien wij in de boerenzwaluw,

Birundo gulluralis , die in Japan, Korea en Noord-Cbina nestelt,

en de snipsoorten Gallinago scolopacina en (Jallinat/o stcnura .in

de menigvuldige slrandloopers , ruilers , en plevieren, terwijl

voor het tweede geval de Gallitrcx nislala injnm-ajinnun), de

(luncrschc parra, Hi/drophasianits cli>ntr<j\i< hi, /,<!, ho< J<ui-l>nc/,i>i
y

.

de ijoiidstiip, lihi/nehcii ht'ii<i<i!ensis l>lcl;ch hvmhang), en de

ziruluirsiiip . (iliircoli nnrnhilis, kunnen aangehaald worden.

Juiste gegevens omtrent den trek der vogels in dezen arcbipel

behooren nog tot de desiderata, zoodat het met recbt te ver-

wachten is, dat goede waarnemingen bierover veel licht zullen

verspreiden.

Het spreekt van zelf , dat die observaties ecbter dan eerst waar-

de hebben, wanneer zij getrouw en nauwkeurig zijn verricht

,

terwijl het bovendien onontbeerlijk is, dat iedere rapporteur

slechts datgene noteere, wat bij zelfgezien of gecontroleenl heetl

De rapporten der medewerkcrs zullen onder bun naam en

verantwoordelijkheid gepubliceerd worden.

Ik laat thans liieronder \<dgcn Ar vi'Malin» «Iit I fdpimleii
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van de boven bedoelde instriiclie, verrijkt met eenige vragen

die locale waarde hebben.

De beantwoording (zooveel doenlijk) door ben , die tot bet

algeineene doel wenseben mede te werken , zal door bet comite

op hoogen prijs worden gesteld.

/. Grenzeii <ler nhservaliestations.

Geef de grenzeii op en de uitgestrektbeid van uw observatie-

station, zoo mogelijk tegelijk met beknopte topografische aan-

leekeningen omtrenl de localiteit.

//. Over het voorkomen van vogels.

1. Welke vogelsoorten bewonen de streek uwer vestiging

en onder welke inlandsche namen zijn zij daar hekend?

(Bij de beantwoording van het laatste gedeelte dier vraag

diene men levens de taal of het dialect te noemen. zoo mede

op te geven welke spelling men volgt. Zoo zal b. v. een Duitsch

waarnemer de Maleiscbe transcriptie van .>vogel" als burany

scbrijven, terwijl een Hollander dit als boeroeng doet en een

I'Vansrlinian daarvoor boiiniiiiiij zal zetlen). Het verdienl ecliler

aanbeveling de inlandsche namen door onlwikkelde inlanders

le doen voorschrijven.

2. Welke soorten zijn u bekend, als in die streek gedurende

'»et gansche jaar voor te konien (standvogels) ?

3. Welke soorten verhuizen naar gelang van dejaargetijden

(trekvogels) ?

4°. Welke soorten worden sleclils even opgemerkt in den trek-

Ujd, die dus uwe streek passeeren , zonder daar langen tijd te ver-

wijlen (doortrekkende vogels)?

B°. Welke soorten neslelen in uwe stations en trekken daarna

bij vrrandorini: van jaari-elijde ol* bij andere oinstaiidiglieden ui- '
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6°. Welke soorten vertoonen zich slechts wanneer de winter

voor het noordelijk halfrond intreedt?

(Zoo zijn te Batavia als zoodanig met zekerheid bekend: de

meeste Tringae (strandloopers), Tolani (miters) , Chanulrii (pie

vieren) verder:

de boerenzwaluw (Hirundo gutturalis):

de bruine ibis (Falcinellus igneus);

de watersnip (Gallinago scolopacina) ;

de javaansche snip (Gallinago stenura);

de zwaluwsnip (Glarcola orienialis)
;

de ajam-ajaman (Gallicrex cristala):

de Chineesche parra (Hydrophasianus chirurgus) :

NB. Bij nauwkeurige observatie zullen nog meer soorten

blijken slechts gedurende dien tijd Java te bezoeken.)

7°. Welke soorten vertoonen zich te uwent gedurende

den regenmoesson , en wanneer valt die periode op de plaats

uwer vestiging in?

8°. Welke soorten hebben zich toevalligerwijze in uwe

omgeving vertoond en waaraan schrijft gij dit toe?

(Zoo moet eens een Lestris-soovl, behoorende tot een geslacht

van zeemeeuwen, dat nooit rondom Java aangetroffen wordt, door

een storm afgedwaald, op den Salak (west-Java) gevangen

zijn. Musschenbroek observeerde op de noordkust van Celebes

eens twee gieren, vogels die nooit oostelijker voorkoinen als

Nipaul en Bengalen.)

8. Welke soorten zijn in uwe omgeving zddzaam . m'iiiuj

ovwvloedig of talrijk?

9. Welke soorten hebt gij leeren kennen als bewonende

de oorspronkelijke bosschen der bergtoppen: welke worden in

gecultiveerde streken hoofdzakelijk aan de woudgrens aang«"

troffen en welke bewonen de heele laaglanden?

10. Welke soorten bewonen liefst de kauipongs , welke de



rawah's of sawah's, welke het zeestraud, vvelke de binnen-

landsche meren , welke de tegalan's of de droge rijstvelden en

welke de bosschen der laaglanden?

11. Hebt gij ook bemerkt, dat soorlen, die vroeger algemeen

waren, zeldzamer geworden zijn of omgekeerd; of wel , dat

eene soort overvloediger werd terwijl tegelijkertijd eene an-

dere soort neiging vertoonde de localiteit teverlaten? Zooja;

vvaaraan schrijft gij dit toe?

12. Zijn er algemeen voorkomendo soorten (rijstvogels , mus-

schen, spreeuwvogels , zwaluwen, etc.) die op uwe standplaats

niet aangetroffen worden? Waaraan schrijft gij , in casu , dit toe?

15. Hebt gij ook waargenomen of enkele individu's van

vogelsoorten , die hier in den archipel den noordelijken winter

ontwijken (zooals o. a. de sub vraag 6 genoemden) in het

voorjaar niet met den grooten troep terugtrekken , maar hier

overblijven tot de terugkomst der anderen in het najaar?

Zoo ja, welke soorten zijn dit?

14. Hebt gij ook bij zekere soorten bepaalde kleursveran-

deringen waargenomen (Albinismus, Melanismus) ofbastaarden

(Hybriden)?

15. Hebt gij ook opgemerkt, dat een vogel, die zich door

zekere eigenaardigheden van zijne soortgenooten onderscheidt

,

gedurende eenige jaren op dezelfde plaats terugkeert?

(Deze vraag slaat voor Europa meer op ooievaars , spreeuwen

en dergelijke , die men door kunstmatige nesten in de nabijheid

van menschelijke woningen lokt, en die dan soms gemak-

kelijk aan zulke toevallige bijzonderheden herkenbaar zijn).

acht gij nuttig voor den landbouw

.

'aarom?

Naar beweerd wordt zijn de musschen {Passer
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montanus) op Java en eenige andere eilanden van den archipel

door de Hollanders iugevoerd (*).

Het is een bekend leit dat zij op Java enkel in groote steden

worden aangetroffen of wel in binnenplaatsen vvaar Europeesch

verkeer plaats heeft, tervvijl zij in vele volkrijke dessa's geheel

mankeeren. Het is van belang dat het comile eene opgave

krijgt van de plaalscn in den archipel waar musschen worden

aangetroffen, zoo ook van die vvaar zij ontbreken.

18. In den laatsten tijd is bet aantal kamervogels,uit Australia

afkomstig, op Java belangrijk toegenomen , door dien de stoomers

van de Queensland-line steeds Tandjong-Priok aandoen en

deze schepen gevvoonlijk op liunnc huisreis rijkelijk voorzien

zijn van. levende Australische vogels. Het is niet onmogelijk

dat enkele Australische vogelsoorten na uit bunne kooien ontsnapt

te zijn hier op Java zullen blijven voortbestaan. Is u daarvan

iets bekend?

(Te Batavia zijn reeds vele Auslralischo grasp;irkieljcs op

dergelijke manier ontsnapt en te Meester Cornelis wenl oiikm^

een exeraplaar van de fraai geknifde duif Phaps topholes, gevangen.

dat door een Anstralischen stoomer aangebracht was.

19. Beriehten en waarneiningen ointrent de zwaluwsoorten ,

die eetbare nestjes bouwen, zijn van hoog belang.

Tot dusverre is er met zekerheid sleebts eene soorl bekend

de Collocalia fuciphaga (Thnb) die eene uitgebreide grographi-

sche verbreiding heeft. Zij wordt aangetroffen in Voor-Indie,

Siam, Cochin-China , Andaman-eilanden , Nilgheries, langs de

kust van Malabar, in Darjeeling, Assem, Boekan , Sikiin,

Ceylon , Malakka en nagenoeg den geheelen Maleischen archipel

Er bestaat vermoeden dat ook andere nog niet bekende soor-

ten eetbare netjes bouwen.

Toezending van exemplarcn desnoods op spiriius aan het adres

van ondergetekende kan lot do oplossing dicr kweslie biidragen.



20. Berichteii over de verspreiding der InnpliiM-iuleren, Mega-

podii, in dozen Archipel behooren eveneens tot de desiderata.

Hun verblijf is beperkt tot Australia, enkele eilanden van

den stillen Oceaan , Timor, Flores, Adonare, Celebes en de

Philippijnen , terwijl eene soorl de Megapodius cumingii (Dillw)

op Laboean (Borneo) aangelroffen is en een soort geheel en al

bevvesten den Arcbipel op de Nicobaren.

Voor onzen archipel is hunne westelijke grens Flores en

Celebes.

Intussebcn wciden indcrlijd It
1 Sociiiriicp Madnrra gez<»ulen

zoogenaamde wia/eo-eieren aaimclii'arlil , van het eiland Kangean

atkomslig. Het is dus nict onwaarscbijnlijk dat ook in den

kangran-aivliipel lonplioenders worden aangelroflen. Indien dit

het geval mocht zijn, wordt op het bezit der vogelhuid

en der uitgeblazen eieren prijs gesteld.

21. De Nicobarenduif, Calloenas nieahan'ea (bij schlegel soms

Goura nicobarica genoeuid) , heelt eene eigenaardige verspreiding.

Zij is waargenonien op de Nicobar- en Andaman eilanden , op

'!•' nlandjes rondom Banka en Billiton , in de Philippijnen,

en de Halmaheira-groep op Misool, Salwattie en in de Geel-

vinks-baai op Nieuw Guinea, zoo ook op Kangean.

Tot dusverre werd zij nooit op de groote Soenda-eilanden

aangefrolfen. Gegevens over de verspreiding dier duif, die

door hare groene verlengde puntige halsvederen , die met eeu

goudglans voorzien zijn , in het oog vali. zijn zeer wetenswaardig.

III. Verschijnselen van den trek.

Ten opzichle van den trek der vogels dien! geobserveerd te

dag en uur van de eerste verschijning

;

.» het aankomen van den hoofdtroep

;

» • der achterblijvers;



4°. dag en uur van het begin van het eerste vertrek;

5°. »> » »> » » vertrek van den hoofdtroep;

6°. » » » » » » » de aehlerblijvers.

7. Bij welke soorten van trekvogels, die in het najaar

aangekomen zijn, hebt gij kort na hunne aankomst een terug-

trekken waargenomen en waaraan sehrijft gij dit loe ? Namen

alle individu's van de soort er aan deel of slechls een gedeellc

hunner? Wanneer kwamen zij terug en onder welke weers-

gesteldheid ?

(Het is voor Europa bekend, dat zwaluwen soms te vroeg

in het voorjaar terugkomen , en dat dan velen, ingeval zij niel

terugtrekken , bij late vorsten hun leven er bij inschielen. Een

dergelijke reden tot terugtrekken is voor dezen archipel niel

wel denkbaar, niaar toeh zoude bet niet oninogelijk zijn, dal

hevige vulkanische empties of uitgebreide aschregens tot eene

dergelijke afwijking in den trek aanleiding gaven.)

8. Wat is de richting van den trek der vogels in het

algemeen en van enkele soorten in het bijzonder? Zoo ook

op welk uur van den dag of den nachl trekken zij?

9. Het weder en de richting van den wind op het oogen-

blik der observatie en voor een ongewonen trek, ook op-

gaven hieromtrent van voorafgeganc en volgendc dagen.

10. Welke soorten volgen de windrichting en welke

vliegen legen den wind op?

11. Welke plaatsen zijn in uwe omgeving voor enkele

trekvogels gewild als rustplaatsen? Versehillen die ook naar

gelang der jaargetijden en waaraan sehrijft gij de preferentie

van de eene of andere plaats toe?

(Zoo zal de boerenzwalnw . bij bare, aanktmisl nil bet noorden.

ieder jaar te Batavia in grooten getale uitrusten op de vooruit-

springende lijsten van hooge gebouwen , zoo als het sladhuis , het



paleis te Weltevreden en de woning van den Gouverneur-

Generaal te Rijswijk.)

12. Hebt gij ook opgemerkt, dat de mannetjes of wijljes.

de jongen en de ouden van zekere soorten afzonderlijk trekken

of vvel gezamenlijk ?

15. Welke soorlen

alleen trekkende, welke

groote massa's?

14. Welke soorlen zijn in uwe omgeving inheemsch gewor-

den of zijn verdwenen (eventueel wanneer?) en waaraan st In i|tt

gij (lit toe?

15. Wordt de richtiug van den trek ten invent bepaald

door den loop eener groote rivier , door bergketenen , door

valleijen of door riehting en strekking van eilandgroepen ?

16. Welke soorten vermijden bij bun trek hindernissen zoo

als hoogc bergketenen en welke vliegen daaroverheen I

17. Voor de trekvogels , die , uit bet Noorden komende , znid-

vvaarts vliegen, zijn Java en de kleine Soenda-eilanden het

uiterste land. Is u iets bekend , dat trekvogels over die eilanden

been in zuidelijke milling doorvliegen? Zoo ja , hebt gij dan

ook opgemerkt, dat zij terugkwanien en wanneer?

(Dergelijke observaties zijn enkel te maken aan de znidkust

van die eilanden , en , wegens de afvvezigheid van Europeesche

vestigingen, alleen beperkt tot de volgende plaatsen op Java:

Tjihttjnp, Patjitan en Panggoel. Ook zouden desbetreffende

vvaarnemingen toevalligerwijze gedaan kunnen worden op sche-

pen, die zich bezuiden de bedoelde eilanden bevinden.)

IV. Over het broeien.

1. Hoe dikwijls broeien de vogels . die gij !irl>t waargenomen ?

2. Wanneer hebt gij de nesten aangetroflen en hoeveel eieren

hielden zij in?
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(Ei' wordt hier berinnerd, da I bij hel vinden van een nest

de identiteit van den vogel , die hel opbouwde , van hot hoogsle

gewicht is. Het is dus ook hier noodig, dat men zelfwaarneme

<
j n zicli niel alleen verkilc op inlandsclie hcrichtcn , in geval

kinderen vogelnesljes aanbrengen.)

5. In welke liissrln>iipuozon wordcn de eiercn van eonzelfile

hronlsel gelegd ?

4. Hoe lang duurde het hroeien? Nam ook het mannetje

daaraan deel en wanneer werd het door het wijfje afgelost?

5. Heht gij sums op^emn'kl ul' jungr \ugrls ;iih1<ts ^ckliMinl*'

ul .iiiilcis gcvuritnlc I'ii'irii hii-iMi iliin ilc uudrren?

6. Welke soorten maken gebruik van een zelfde nest voor

een tweede hroedsel in het zelfde jaar of in hel volgende . in

welke houwen steeds een nieuw ?

7. JWelke plaatsen worden door zekere soorten bij voor-

keur uitgekozen lot den opbouw van hun nest, op welke

hoogle hevinden zicli de nesten en w;ianiil zijn zij sjniiengi'stHd

(Voorbeelden van iiilmiinlende hesrhrijvingen van nesten en

eieren van Javaansche vogels treft men aan in hel Natunr-

knndig Tijdsehrifl voor Ned.-Indie Deel XXII , pag. 1. en volgende.

Zij zijn van de hand van Dr. Bernstein, die zich door deze

en andere zoologische onderzoekingen in Europa naam heeft ge-

maakl.)

8. Bij welke soorten hebl gij een verschil bemerkt in de

keuze van de plaatsing van het nest en in de bestanddeelen

vvaaruit het is opgebouwd, in vergelyking van lietgeen bij die-

zelfde soorten gewoonlijk waargenomen wordt en waaraan

schrijfl gij die afwijking toe?

(Zoo komt het dikwerf voor, d;il mnssrhen (Passer montanus),

die hier op Batavia in of nabij de hospilalen ncstelen, wegge-

worpen plukselwieken tot den opbouw van hun nest bezigen.)
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9. Treft men in uwe localileit vogels aan, die in groote

kolonien nestelen; bij voorbeeld reigcrs, zwaluwen , manjarVr

Zoo ja", waar vindt men die en nit hoeveel paren ongeveer

bestaat znlk een broedkolonie ? Is er vermeerdering of ver-

niindering in aantal te bespeuren in den loop der jaren?

V. Biolofjische waarnemingen van verschillenden aard.

Verschillende gegevens omtrent de levenswijze der vogels,

over het rnien , hun voedsel, hun zang, over het nut of bet

nadeel, da I zij slicbleii, zullen zeer welkom zijn, mils zij op

nauwkeurige observaties berusten.

De hierboven gestelde vragen zullen de meeste personen , die

vreemd zijn aan ornithologische waarnemingen , mogelijk eenigs-

zins gecomplieeerd toescbijnen ; doch zij hebben ten doel de

attenlie te vestigen op alles wat wetenswaardig geaebt vvordt.

Om mi goede resullaten te krijgen , zullen er op de meest

verschillende plaatsen van den archipel waarnemingen moeten

geschieden. Alle vogelkenners of liefhebbers, die daartoe wenschen

mede te vverken, vvorden beleefdelijk aitgenoodigd daarvan reeds

vooraf kennis te willen geven aan ondergeteekende (adres:

Stadsgeneesbeer Bulavia).

Wet zal voor velen voorzeker mncielijkbeden opleveren, den

w, 't'Miscli;ip|M>li)krii naam eener geobserveerde vogelsoorl mel

zekerheid te bepalen, daar uitgebreide werken zoo als Tkm-

mjnck's Planches eolorices d'oiscaux , Jerdon's Birth of India of

Salvadori's Omithologie van Papocazie en de Molukkcn sleehts

iu een uiterst beperkt aantal in Indie voorhanden zijn, docb

de meer populaire werken van wijlen Prof. Schlep. el, dip bij

hunne samenstelling bijzondere aandacbl schonk aan de fauna

dezer gewesten, kunnen daarvoor in de plaats treden.

v '«n Prof B. Schlbokl en zijne Handleiding lot de beoefening

for Dierkunde (en <jcbruike bij den cursus der Kunink/ijke

Viht. tire Akademic te Breda, met Alias. Dil laatsle work vonral
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is in Indie nog al verspreid , doordien het vroeger gewoonlijk

in bezit was van officieren van het Indische leger, die hunne

militaire opleiding aan de bovengenoemde Aeademie genoten.

Ingeval er echter eenigen twijfel bestaat omtrent den richtigen

wetenschappelijken naaui, verklaart schrijver dezes zich vol-

gaarne bereid , de vogelsoorten voor de waarneniers te delermi-

neeren. Daartoe zal het niet noodig zijn den gedooden vogel in

optima forma te prepareeren. Het is alleen voldoende dat men

voorzichtig de huid afstroope en die in den rook of de zonnevvannte

droge. Het is raij reeds meermalen voorgekomen , dat ik vogel-

huiden , op dergelijke wijze behandeld , uit verschillende deelen

van den archipel tot delerniinatie kreeg en steeds met goed succes.

Ten slotte vvordt bekend gesteld , dat het Bestunr der Konink-

lijke Natuurkundige Vereeniging in Ned. Indie mede wil werken

tot het grootsche doel en zich bereid heeft verklaard de resul-

taten der waarnemingen in het door haar uitgegeven tijdschriil

te publiceeren.

Batavia, 5 Januari 1886.

Voor het permanente internationale

ornithologische Comite

De gedelegeerde

,

A. G. VORDERMAN.
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WERKZAAMHEDEN EN DEN TOESTAND

DER

KONINKLIJKE NATUURKUNDIGE VEREENIGING

NEDERLANSCH-INDIE

OVER HET JAAR 188 4.

DOOR

Op. C. Ii. WAi DEB EH IW-

De algeuieen in Ned. Indie gevoelde finanlieele druk in hel

afgeloopen jaar toonde ook zijn uitwerking op onze vereeniging :

immers, lelde zij op 1 Januari 1883 een aantal van 599 leden .

dat getal daalde tot 1 Januari 1884 tot 566. In hel geheel

moesten om verschillende redenen , maar vooral door een-

voudig bedanken, 56 personen van de ledenlijst worden af-

gevoerd, terwijl er maar 25 als lid toetraden.

Van de dirigeerende leden vertrok de Heer Heringa naar

een andere standplaats en werd dus afgevoerd , terwijl de Heeren

H. J. Hardeman en Dr. F. H. Bauer op nieuw als dirigeerende

leden optraden. De Heeren J. J. Poortman, Dr. S. Figee,

H. D. M. Verbeek en Dr. M. Treub vverden tot dirigeerende leden



benoemd. De Heer Poortman verving den Heer He

Oiuler de eorrespondeerende leden betrenrdcn wij liet ver-

lies door den dood van de Hceren Dr. H. Sciilegel en

J. P. Dumas. De lieeren Professoren M. S. de Rossi te Rome,

J. Milne le Tokin en Dr. Hubrecht te Utrecht werden lot

correspondeerende leden benoemd.

Het weder optreden van den Heer Bauer en de benoeming

van de Heeren Verreek en Treub als dirigeerende leden bad-

den plaats ten gevolge van eene wijziging van art. 4 van bet

Reglement, die door de algemeene vergadering op den 18 De-

cember 1884 werd aangenomen , en waardoor ook leden builen

Batavia tot dirigeerende leden knnnen worden benoemd. De

snellere middelen van vervoer maakteneene dergelijke wijzi-in-

noodig en wenscbelijk. In diezelfde algemeene vergadi-riii^

werd bepaald, dat in art. 11 van bet Reglement zou ver-

vallen de zinsnede: »Dc aftredende president en vice-pre-

sident zijn (fcdnrcnde een jmir niel rerkiestianr voor de be-

trekking, die zij heklecd hehben".

De bibliolbeek ondergaat voortdurend belangrijke nilbivi.lm- .

waarvan de halfjaarlijksche opgaven in bet Tijdschrift bet

bewijs leveren. Door de goede zorgen van Dr. Sluiter zag

een nieuwe calalogus bet licbt, die gemakkelijker dan de

vorigen voor het gebruik is gemaakt door bet aannemen van

meer rubrieken.

Het Museum vermeerderde in omvang door geschenken van

de Heeren Jentlnk, Breitenstein en J. van Houten , maar voor-

al door de belangrijke verzameling lagere zeedieren van

den Heer Sluiter. Eenige spinnen, die, volgens verklaring

van den Directcur van bet Museum wel konden gemist wor-

den, zijn algestaan aan den Heer Til, Workman . vicr-pivsideiil

van de Belfast Society.

Op nieuw werd aan de Regeering een verzueksclirift in-

gediend om eene kleine maandelijksebe subsidie lot op-

richling en ondeihoud van n-u aquarium. Aan bel einde



van het jaar was daarop nog geen antwoord onlvangen.

De Regeering bepaalde, dat voortaan de regenwaarnnningrii

aan onze vereeniging zullen worden toegezonden.

De commissie voor de oprichting van een monumenl ter

eere van den Heer Teyssmanw heslelde een eenvondig unlcnk

teeken in Europa ; dat was echter bij hel einde van het jaar

nog niet aangekomen.

Uit den hierbijgevoegden staat blijkt, dat het saldo iets

minder bedraagt dan het vorige jaar. maar dat de finantieele

toestand in het algemeen gnnstig le noemen is.

Het gebouw verkeert in een goeden staat en nu de pogingen

om een zoologisch station in te richten zijn mislukt, zal een

gedeelte van de localiteit worden afgestaan om een dergelijke

inricliting ten minste gedeeltelijk le vervangen door een aquarium.

Een paar malen werd de vergaderzaal afgestaan aan de jut isltn

\i'rct'niijiiio | nt hel ImmkIcii liairr lujrcnkomslen.

De gewone bestunrsvergaderingen werden regelmatig ge-

liouden en daarin deed de Heer Mr. Piepers meermalen belangrijke

mededeelingen over rupsen en vlinders en sprak de Heer Dr.

Cretier over de chemisrhe saincnslidliiig van water, dat door

den Heer 0. de Heer van I'aleinhanfi was loegezonden.

In de vergadering van den 2Us,cn April hield de Heer Dr.

Treub eene door afbeeldingen en voorwerpen in natura toege-

lichte voordrachl over de geslarhtelijke voorlplanting der Lyro-

podiaceae, eene plantenfamille, waarvan de voorlplanlingswijze

wel werd vermoed overeen te koincn met die der rryplogamen

in hel algemeen, maar waarvan die nog niel was waargenomen.

Het is Dr. Treub gelukt de voortplanting door prolliallium

van Lycopodium phlegmaria het eersl te zien en dat later

ook bij andere soorten, o. a. Lycopodium ccrnuum, waar le nemen.

De vereeniging slelde het zeer op prijs, dat de Heer Treub

zijne ontdekking in een barer vcrgaderingen hel eersl wilde

mededeelen, en belrenrde, in liaar behmg. de billijke plaatsing

De Heer P. v,\.\ Dijk vestigde in verscbillende bijeenkoinslen
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onzer vereeniging de aandacht op aardbevingswaarnemingen

en op bekende of nieuwe seismologische toestellen. Het gevolg

daarvan was, dat op zijn voorstel eene commissie werd be-

noemd, bestaande nit de Heeren P. van Dijk en J. J. Poortmax ',

die de grondslagen vaststelde, waarop seismologiscbe waar-

nemingen en N. I. moeten worden gedaan en die circulaires

verpreidde, ten einde medewerking te krijgen tot het doen

van zulke observation. De pogingen daartoe werden voorloopig

met een goeden uitslag bekroond.

Van het Natuurkundig Tijdschrift voor Ned. Indie verscheen

onder de verdienstelijke redactie van Dr. H. Onnen Deel XLIII, afl.

4 en Deel XLIV, afl. 1,3 en 5.

Behalve de gewone Notulen der gehouden Bergaderingen

en verdere mededeelingen belrefiende de vereeniging, vinden

wij in die afleveringen verhandelingen over zoologische onder-

werpen van den Heer A. G. Vorderman (Sondarie-worm en vogels):

over geologie van de Heeren Dr. Posewitz , R. D. M. Verbeek

en A. Stoop ; over meteorologie van de Heeren J. J. Poortman ,

C. H. 0. M. von Winning en E. N. A. de Cuijper en Dr.

H. Onnen ; over kinakultuur van den Heer R. van Romunde : enz.

Aan de vele personen , die op onderscbeidene wijzen tot bet

voortbestaan en den bloei der vereeniging medewerklen wordl

bierbij de erkentelijkheid daarvoor betnigd en lnl vrrzuck mil

verdere medewerking gericht.
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NOTULEN

VERGADERINGEN

KOTOKLIJKE NATUUEKUOIGE VEREEHGIM

NEDERLANDSCH-INDIE

Vergadering der Directie, gehouden op

15 Januari 1885.

Aanwezig de H. H. Dr v. d. Burg, van Dijk, Dr. Sluiter,

Dr. Figee, Mr. Piepers, Dr. Onnen, ten Brummeler en Poortman,

afwezig met kennisgeving de H.H. Dr. Treub en Verbeek.

Na opening der vergadering worden de notnlen der vorige

gelezen, goedgekeurd en geteekend.

Ter tafel komt:

I. Missiven van de Heeren Dr. Treub en Verbeek , waarbij,

onder dankbetuiging, door beiden bet beslurend Lidmaatschap

wordt aanvaard.

II. Een missive van den Direcleur van 0. E. en N., ter

begeleiding van een rapport van den mijningenieur Stoop, over

een in November I.I. gemaakten tocbt naar den vulkaan Merapi

in Mi'l«len-Java.
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III. Een missive van den Directeur van 0. E. en N., waarin

niededeeling word! gedaan van de vergunning der Regcering

aan de te Batavia gevestigde wetenschappelijke genootscliappm

om gel)rnik te maken van zeldzame drukletlers uit den voonaa.l

van 's laiiilsilniUvtTij hij voi.rktHuciiili' gelegenhedeu.

IV. Een missive van het Bestuur der N. 1. Maatschappij

van Nijverheid en Landhouw, waarbij wordt medegedeeld dat

de Heer van Dijk op zijn verzoek op de meest eervolle wijze

is nntlicven van hel Loezichl op de gebouwen en daarvoor door

de Verceniging is aangewezen de Heer J. D. Doxker Duijvis,

Hool'dingenieiir hij liet stoomwezen , indien de K. N. Veree-

nigiiii; zich met die keuze kan vereenigen. Een onderzoek

naar, en herstelling van scheurende muren van het als school-

lokaal vcrliiiunlr gedeeltc van liet gebouw zal eenige uilgaM'u

vereischen. De Maatschappij slelt aan de K. N. Vereeniging

voor, de helft der kosten te dragen.

Word l besloten der Maatschappij de volkouien instemming

met haar keuze te verzekeren , en haar mede te deelen dat de

V.TtM'iiiging bereid is de helft der herstellingskosten te dragen.

V. Een schrijven van den Heer Kroox, hoekhinder alhier, waar-

bij een exemplaar van den Catalogue van de hihliolheek der

Vereeniging, gebonden in fraaien ni rijk vergulden band aan

de Vereeniging ten -t'srlwukc vvordt aangeboden.

Wordt besloten den Heer Kroox hiervoor den dank van het

Bestuur te betuigen.

VI. De voorzitter doet niededeeling van een schrijven van

Jen Heer de (Ii.euc.m, waarhij dr/.c vcrklaarl de vnorwaarde. welke

de K. N. V. slelt, zal zij hem haar steuu verleenen, niet kan

aannemen. (Notuleu Directie-Verg. December 1884 III.)

VII. De Thesaurier geefl den President de rekening over

het jaar 1884 over, ea wijst daarbij op bevredigende resultaten.

1><- vnorziiici- ht>m>cml een commissie van drie bestuursleden , de

H.H. Dr. Oxxex, Mr. Piepers, Dr. Figee , welke staande de

vergadering de rekening en vernnhvoording onderzoeken en

voor accoord teekenen.
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De president betuigt den dank der Vereeniging aan den

thesanrier voor zijn richtig en zuinig beheer.

VIII. De Heer Piepers vestigt de aandacht op twee boek-

werken. Het eerste, een monographic over \linders van hel

eiland Nias , en het andere , een grooter werk , over de vlinders

van Madagaskar, mogen, naar zijn meening, in de bibliotlieek

der Vereeniging niet ontbreken.

De Heer Piepers zalaan deii Bibliotheoafis nadere inliehtingen

verschaffen.

IX. De Heer Piepers deelt verder het volgende mede. Eenige

maanden geleden werd hem door den chef van de Pinna Tiedemas

en van Kerchem te Batavia, medegedeehl dat op het theeland

Tjikatjang de theeblaadjes door een soort van kleine rupsen

werden vernield die, sedert korten tijd ontdekt, zich snel

vermenigvuldigden en dreigden den geheelen theeoogst, te

doen mislukken. Op zijn aanvraag werden den Heer Piepers

herhaaldelijk bladen toegezonden, en hij vond ook werkelijk

een zeer klein rupsje, waaruit zich, na verpopping, vrij

spoedig een klein uiltje of motje ontwikkelde. Den korten tijd

van voortplanting in aanmerking neraende, moest werkelijk

dit rupsje in de thee een aanmerkelijke vervvoesting kunnen

aanrichten, zoo niet den geheelen theeoogst doen mislukken.

Bij een laatste bezending nu werd een aantal sluipwespen

tusschen de bladeren gevonden. Het aantal rupsen in die bladen

was zeer verminderd, bij onderzoek bleek dat verscheidene

lichaampjes waren opgegeten. Hieruit bleek , dat de rups, die

zich van de een of andere plant op de thee had overgeplaatst

.

na eenigen tijd gevolgd was door de slnipwesp , welke haar als

voedsel gebruikt. Een schrijven van de firma Tiedeman en

van Kerchem bevestigde eenigen tijd later dit vermoeden , door

de mededeeling dat sedert het vinden der sluipwespen het

aantal rupsen sterk was verminderd: men hoople dal weldra

de plaag geheel en al zou verdwijnen.

X. De Heer v. Dijk, leest een uitgebreid rapporl voor van

dm hiiteiianl-kuluiiel L. J. Keener , e. n. aenieoilh'ier te Anilta-
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rawa, waarbij mededeeling wordt gedaan omtrent inrichting

en werking van eenige seismometers. In dit rapport komt

verder voor een aanwijzing van afwijkingen der naalden

van galvanometers, en het waarnemen van aardstroomen

tijdens of voor aardbevingen. De Heer v. Dijk wijst op resul-

taten tloor Galli in Italic bij zijn waarnemingen verkregeii

welke bem aantoonen dat aardbevingen geen invloed op aard

stroomcn hadden
, gedurende de jaren dat waargenomen werd,

Toch zon het, volgens spreker, vvenscbelijk zijn zich hiervan

Bij discussie blijkt , dat znlk een onderzoek alleen doenlijk

ware, indien personen, geheel daarmede vertronwd , van zeer

nauwkeurig werkende instrumenten voorzien op speciaal met

voorzorg daarvoor aangelegde lijnen waarnemingen deden.

iMet de instrumenten en lijnen, bij de telegraphie in gebruik

,

zijn zulke waarnemingen ondoenlijk, althans, zij zullen ge-

hrekkige en foutieve resultaten opleveren.

XI. De Heer Poortman laat een door Olland vervaardigden

seismometer zien, en verklaart de inrichting.

XII. Van de ledenlijst worden gevoerd de Heeren:

H. Ph. Ph. Witkamp.

P. W. Westpalm van Hoorn.

W. Jag. Rahder.

J. Thie.

D. Rolling.

J. C. Bouman.

M. G. Gout.

B. SGHUILENBURGH.

C. C. Prager.

XIII. Tot gewone leden der Vereeniging worden benoemd

de Heeren:

D. F. van Braam Morris, Gouverneur van

Celebes te Makasser.

G. V. de Graaf. houtvester 1* kl. te Wonosobo.



Daar er niets meer aan de orde is, wordt de vergadering

gesloten.

Gelezen en goedgekeurd in de vergadering

van 19 Maart 1885.

v. d. Burg, President.

S. Figee, wd. Secretaris.

Yergadering der Directie gehouden op

19 Maart 1885.

Tegenwoordig het Eerelid de Heer Janssen v. Raaij, verder

de H.H. Dr. v. d. Burg, v. Dijk, Dr. Sluiter , Dr. Treub,

Dr. Cretier , Mr. Piepers , Vorderman , Dr. Onnbh . ten

Brummeler en Dr. Figee.

De voorzitter opent de vergadering met een woord van

welkoni aan den Heer Janssen v. Raaij, die als eerelid de

Vergadering bijwoont, en aan Dr. Treub, die voor de eerste

maal in het bestuur zitting neemt.

Hierna worden de notulen der vergadering van 19 Jauuari

gelezen, en na kleine wijziging goedgekeurd en geteekend.

I. De voorzitter verzoekt den Heer Janssen v. Raaij weder-

oui als dirigeerend Lid zitting te vvillen neuieii, welk verzoek

toestemmend wordt beantwoord.

II. Gelezen wordt een schrijven van den Heer P. v. Uijk.

die, wegens vertrek naar Europa ontslag als dirigeerend Lid

der Vereenigiug neemt.

De voorzitter neemt deze gelegenheid te baat om den Heer

van Dijk den hartelijken dank der Directie te brengen ,
voor

de vele en langdurige diensten aan de Vereeniging bewezen.

III. Worden gelezen missiven van de H.H. Prof : Hubrecht,

le Utrecht, en John Milne te Tokio , dank zeggende voor de

benoeming tot correspondeerend Lid der Vereeniging.

Voor kennisgeving aangenomen.



IV. Wordt gelezen een circulate van Mevrouw de Wed.

von Baumhauer, meldende het overlijden van Prof. E. H.

vo.\ Baumhauer , correspondeerend Lid der Vereeniging.

Wordt besloten te antvvoorden met een schrijven van rouw-

bekiag.

V. Wordt gelezen een schrijven van den Heer Hooijer,

alhier. der Vereeniging ten geschenke aanbiedende een exem-

plaar van » Winkler Prins, Encyclopaedic" en van »Dr. Jul.

Jacobs ,Eenu/rn lijtl omlcr tie Halters".

Deze geschenken worden met dankzegging aanvaard.

VI. Wordt gelezen een missive van den Heer A. L. van

Hasselt alhier , waarin de slenn onzer Vereeniging wordt

gevraagd om de bedreigde verdere uitgave van » Midden

Sumatra" mogelijk te maken.

Wordt besloten den Heer v. Hasselt , de som van / 250—
uit de kas der Vereeniging ter beschikking te stellen.

VII. xMissive van den directeur van 0. E. en N. aan-

biedende een exemplaar van den Franschen tekst van het werk

"Krakaloa" , en van het »Jaarboek van hoi Mijnwezen" in

Ned. Indie. 1884. Deel II.

VIII. De voorzitter brengt in herinnering dat tusschen de

vergadering van heden en die van 19 Januari twee circu-

laires ziju verzonden. de eerste betrekking hebbende op een

verzoek van den uilgever van ons tijdschrift om van de

stukken van de H.H. Melchior en Figee, over de eb en

vloed-kwestie , afdrukken verkrijgbaar te stellen, de ^betrek-

king hebbende op de verdaging van de vergadering die op den

19 Februari, s' Konings verjaardag, zou moeten worden ge-

houden. Naar aanleiding hiervan vraagt hij hoe in dergelijke

gevallen te handelen met de te Builenzorg wonende directie-leden.

Dr. Treub meent, dat ingeval zulke circulaires geen zaken

van het hoogste belang behaudelen , men gevoegelijk buiten

die Ledeu kan omgaan.

De vergadering vindt het echter vvenschelijk dat zoo weinig

mogelijk van dergelijke circulaires wordt gebruik gemaakt.
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IX. De president stelt voor, om aan <le dirigeerende

Leden die van buiten komen , vergoeding voor reis- en ver-

blijfkosten te geven.

Wordt besloten: dat elders woonachtige bestuursleden welke

de directie-vergaderingen bijwonen, vergoeding voor reis- en

verblijfkosten kunnen erlangen , indien zij zulks mochten

wenschen.

X. Op voorstel van den President besluil het Bestuur den

opzichter der gebouwen v. d. Vereeniging te machtigeii grmt

op het voorerf aan te brengen.

XI. Wordt gelezen een schrijveu van den Heer Holle, te

Waspada, bevattende eenige beschouwingen naar aanleiding

van § III van de Notulen der Vergadering van 18 Dec. 1884.

De Heer Holle biedt zijn medewerking aan bij het samen-

stellen der inlandsche plantennamen door den Heer de Clercq.

Wordt besloten den Heer Holle mede te deelen waarom

het Bestuur gemeend heefl den Heer de Clercq niet te moeten

steunen bij zijn arbeid, en tevens den Heer Holle uil te

noodigen zich met den Heer de Clercq in verbinding tc

stellen.

XII. Wordt gelezen een schrijven van den Heer Schwader,

executeur in den boedel van wijlen Dr. Ploem , waarin wordl

medegedeeld dat het toestel om kippen vet te mesten eindelijk

uit het gebouw der K. N. V. is weggehaald; ook wordt ge-

vraagd schriftelijke aanwijzing, hoe met dat toestel kippen

zijn vet te mesten.

Het bestuur verklaart zich incompetent in dezen te adviseeren.

XIII. Bij stemming wordt de Heer Janssen van Raaij

tot vice-president , de Heer Dr. S. Figee , tot secretaris gekozen.

XIV. De H.H. Onnen en Figee verklaren zich bereid om

zitting te nemen in de commissie voor het organiseeren en

verzamelen van aardbevingswaarnemingen.

XV. Tot besturend Lid wordt gekozen de Heer J. A.

Schdurman. Deze Heer zal tevens worden uitgenoodigd oin

in de sub XIV. genoemde commissie zitting te nemen.



XVI. De Heer van Dijk, brengl ter lafel de navolgende

nota van den Heer Verbeek.

»Nota over een warme l)ron aan de zuidhelling van den

Perbakti".

• Opongeveer

»3'/2 paal ten N
»W. van het Land- ^
» talis Parakan-Salak

,

V ^ ^
»ten N. van het trig. Sig- "~\

»naal Endoet en ten Z. W. V.

>van het Signaal Perbakti, heeft \
»zich in de laatste weken een \
»warme bron gevormd, die zwak

'opborrell en hier en daar stoom uitstoot. v
\

»Vroeger bevond zicli daar volgens de \
"inlanders alleen een klein waterplasje , maar %
\v;i;irsrhijnlijk is dot een oudefumarool ofwarme

«bron, die weder is begonnen te werken.

»Het bassin waarin het water, met klei en zand

»tot een dunne brij vermengd, opborrelt is 100 meter lang ei

»50 meter breed.

»Het hierbij gevoegde leekeningelje , schaal 1:100.000, is ver

^vaardigd volgens de opmeting door den topograaf van he

»mijnwezen J. 6. de Groot."

"Buitenzoro, 18 Maart 1885".

Naar aanleiding hiervan brengl de Heer Vorderman ter tafel

3n schrijven van den Heer G. Mundt te Parakan-Salak.

» Parakansalak , 7 Maart 1885".

»Geaehte Heer Vorderman!"

»In vervolg op mijn srhrijven van Januari kan ik u omtrent
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»de nieuw ontstane solfalaren inededeelen dat , volgens een paar

»bewoners welke er circa ''1 palen van af wonen , er in den !,i;ilsleii

»tijd een zeer verhoogde werking is waargeiiouien. Ik zond

»er eergisteren eenige vertrouwde lieden been, ook eeu

>>mijner jonge lieden ging mede, maar moest wegens het

»ellendige weer terug keeren.

»Gisteren kwaraen de lieden terug; volgens hen ligt de

»solfatare aan den voet van het Kendangsche gebergte achter

»den goenoeng Endoet, maar wat het merkwaardige is, dat

»de kokende bron, welke vroeger helder water met zwavellucht

»bevatte en in Januari circa 5 D roedeu groot was, nu niets

»dan een knkunlr in< ulihrniMssa is geworden en mini 200 D
»roeden groot is geworden. Zij brachten ook nu wederom

»een llesch met die stof gevuld terug en is die lichtgrijs van

»kleur met zwavellucht.

»Zoodra het vveder zulks toelaat ga ik er zelf naar toe en zal u

>nadere mededeelingen doen; de afstand van bier is 5 palen, maar

»erg moeielijk oindat men zich door bet bosch moet kappen".

Hoogachtend.

Uw. Dw. Dienaar.

(w.g.) »6. Mundt".

De Heer Vorderman geeft hierbij eenige toelichting betref-

fende ligging, etc.

XVJI. De Heer van Dijk doet een inededeeling omtrent

de werking van den Seismoscoop van Olland, te Ainhannva

opgesleld, ontwikkelt zijn bezwaren en biedt voor het Tijd-

schrift een beschrijving aan met teekeniug van eeu nieuweii

door hem uitgedachten seismometer.

XVIII. Dr. Sluiter deell mede dal van de boeken ter

vorige vergadering door Mr. Piepers ter aanschaffing voor-

gesteld, bet werk over de vlinders van Nias reeds is aan-

geschal't, lerwijl het andere, »orer vlmders van Madagascar"

waarschijnlijk aan de bibliotbeek der K. N. V. zal worden ten

geschenke aangeboden.



XIX. Dr. Cretier deelt mede, dat door hem water is

nnderzocht. waarin hij cliloorcaleiuni vond , in overeenstemming

met een analyse van den Heer Hekmeijer, die te Kota-Radja

hetzelfde zout in bronwater had aangetroffen.

XX. Mr. Piepers deelt mede, dat naar zijne waarneming

de bnitengewoon natte West-moesson , die dit jaar kenmerkt.

ook buitengewoon gunslig schijnt te vverken op de ontwik-

keling der rupsen (Lepidoptera). Niet alleen dat eenige soorten

lhans hier te Batavia in buitengewoue hoeveelheid voorkomen .

en zoo of hinderlijk of ook voor de bloemenkweekerij schadelijk

zijn , niaar spreker kan verzekeren dat hij nog nimmer gedu-

rende zijn veeljarig verblijf in Indie op zulk een schaal rnpsen

heeft kunnen kweeken als dit jaar het geval is. In de laatste

weken had spreker voortdurend een getal van 70 a 80 soorten

in kweeking. »Als men uu bedenkt", zegt spreker, »dat,

>zoo al niet de inij nog onbekende alleen door mij gekweekt

» worden, dit toeh met de mij reeds bekeude alleen dan het

•geval is wanneer omtrent haar metamorphose of levensvvijze

.

»naar ik meen , nog iets nader moet worden onderzocht, en

"ik zoo langzamerhand al het meer gewone goed ben gaan

"kennen, dan moet dit getal bijzonder groot voorkomen. Als

»voorbeeld hiervan kunnen vooral de dagvlinders (Phopalocera)

•dienen. Onder dezen komen Qamelijk van sommige soorten

"de rupsen zoo veelvuldig voor dat een lepidopleroloog ze hier

•al zeer spoedig leerl kennen . maar van de overigen wor-

sen daarentegen, ook al zijn de vlinders zeer gewoon , de

»rupsen maar zelden gevonden. Zoo ben ik dan tegenwoordig

»al zeer tevreden wanneer ik in een seizoen mijn waarne-

"iningen met e'en of hoogslens twee metamorphosen van dag-

» vlinders kan verrijken. Dit jaar heb ik er nu al een tiental

•mij nog onbekende waargenomeu en daaronder zeer zeldzame.

'Telken dage worden mij door kinderen, die daarvoor een

'kleine belooning krijgen , talrijke rupsen gebracht. Ook meen
"ik op te merken dat vangemeene soorten buitengewoon groote

•exemphu-en voorkomen. Vermoedelijk maakt de groote voch-
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"tigheid van dezen Westuioessoii de boombladeren waarmede

>de meeste rupsen zich voeden niet alleen overvloedig . maar

»ook zeer voedzaam.

»lk maak van deze gelegenheid gebruik om hier den heeren

»eenige zonderlinge vormen van rupsen te doen beziehtigen

»Het zijn die van Anonis subtilis Walk: en van twee Cocliopo-

"dinen, de eene nog niet gedelermineerd , de andere Miresa

»nitens (Walk)".

XXI. De Heer Vorderman Joel een mededeeling omtrent

het voorkomen van Fungi in de Artesisehe waterleiding. Zijne

belangstelling werd namelijk gelrokken door vlokkige aan-

groeisels in de open goten die door artesiscb water worden

doorgespoeld , welke blijfcbaar verschilden van de bekendeaan-

groeiing van zoetwater-wier of loemoet.

Mikroskopisch onderzocht bleken de organismen , waaruit

deze vlokken beslonden, in alles overeen te komen met de

afbeeldingen en bescbrijvingen in Europeesche werken van die

lagere plantenvormen, die daar den naani gekregen hebben van

('laih)thri.r ilichotoma en Crenolhrix poly
spom , en die in Eu-

ropa in de walerleidingen allengs gebeele zoden nit kleinere

vlokken aangegroeid , vormen , welke ten slotte die buizen ver-

stoppen.

Zij zijn besehreven o. a. door Kuha , die ze in 1872 in

eenige waterleidingen in Silezie heeft aangelroffen.

Te Halle in Duitschland bebben deze organismen in de

waterleidingbuizen zoo voortgewoekerd , en bleek de uitroeiing

daarvan zoo onmogelijk , dat men zelfs nieuwe buizen heeft

moeten leggen.

Ook in Maaijilenhiini vn Ihjsscl zijn deze organismen, en is

bun onrustbarend snelle aanwas die de pijpen verstopt, waar-

In Nederland heeft Dr. Coster , Inspecteur voor do keuriug

der voedingsmiddelen te Amsterdam, ze in het water der

Duinwaterleiding gevonden en zij zijn daar oaauvvkeurii: be-

sehreven en bestudeerd door Prof. Hugo de Vries.



De bedoelde organismen zijn dus volledig l)ekend , en Spreker

adit, net. niet mogelijk. dat liij hier andere organismen voor

de genoenide zou hebben aangezien.

Volgens Europeesche onderzoekers zoutlen de kienien waar-

Sehijnlijk in de bnizen konien nit het hennepwerk, bij bet

in elkander zetten der buizen gebruikt. En bet verdienl op-

merking, dat ook bier vverk van Europeescbe hennep gebe-

zigd is, wat de verschijning bier, zou verklaren.

Ook het voOrkomen van de slijmige vliezen en zoden in de

eene buis, terwijl een andere daarvan vrij is, laal zich direkt

verklaren door de onderstelling, dat bet werk voor de eene ge-

bruikt, dekiemen bevalle. terwijl dal in de andere Inevallig daar-

van vrij was. Zoo is in het reservoir op Passar Bahroe deuit-

monding van een der twee aanvoerbuizen geheel begroeid en

die van de andere aanvoerbuis daarvan geheel vrij bevonden.

Het gevaarlijk organisnie lieeft zich eehter blijkbaar reeds

zeer verspreid, want er ztjn door spreker talrijke fragmenten

van gevonden in het afgetapte water uit een hydrant op

Petoeakan in de Benedenstad , op Pefodjo nabij bet kavalerie-

kampement, en uit een bij de knuwttsbi•////. In Av open hadplaal*

van Senin konden uit een der aanvoerbuizen , die nog niet

lang geleden gereinigd was, met de band vliezen van deze

plantaardige aaiigroeijing in belaiigrijke boeveelheid worden ver-

wijderd.

XXII. Van de Ledeu-lijsl worden algevoerd de Heeren:

ElCHHOLTZ , StENNEKES.

Dr. Feikema, v. Swiete.v

Klenke, Dr. Beifusz.

E. SlEBURG , BlUMEMHAL.

Blokhuijs, v. Kiemsdijk.

Varkevisser , Wentholt.

Schussler, Horner.

terwijl de Heer v. d. PLOEr. weder als Lid wordl aange-

nomen. Verder worden benoemd de H.H. C. I. vanSchelle,

te Singkawany, en Bartelds . te Menadn , tot gewone Leden.



Gelezen en goedgekeurd in de vergadering

van 16 April 1885.

v. d. Burg , President.

S. Figee , Secrelaris.

Vergadering der Directie, gehouden op

1G April 1885.

Tegenwoordig de H.H. Dr. v. d. Burg. Jahssbh v. IUaij,

Dr. Treub, Dr. Sluiter, Dr. Cretier , Mr. Piepers, Verbeek.

VoRDERMAN, ScHUURMAN, TEN BRUMMELER eil Dr. FlGEE.

I. De president opent de vergadering en heel de Heeren

Verbeek en Schuurmax, die heden voor het eerst de vergade-

ring bijwonen, welkoin. De nolnlen der vorige vergnderhiij

worden gelezen en na goedkenring onderteekend.

II. Van de ledenlijst worden afgevoerd de volgende Heeren.

R. S. Blok.

Boender.

Valkenhoff.

C. G. DE Beus.

W. L. Hooman.

tervvijl tot lid worden benoenid de Heer S. H. Koorders . te

Japara en A. L. v. Hasselt , te Batavia.

III. De vergadering benoemt op voorstel van den president

met algemeene stemmen tot eerelid den Heer v. Due , vroeger

vice-voorzitter der directie.

IV. Wordl gelezen een brief van de Ned. Ind. Maatschappij van

Nijverheid en Landbouw, mededeelende dal in plaats van den Heer

J. D. Donker Duyvis, de boofdingenieur C. S. va> Geuns met het

toezicbl op het gemeenscbappelijk gebouw belast is. Wordt besloten

der maatschappij v. Nijverheid mede te deelen , dat de directie der
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K. N. V. ten voile met de voorgestelde verandering genoegen neemt.

V. Wordt gelezen een schrijven van de Holl. Maatschappij

voor Wetenschappen te Haarlem dat die Mij. als subsidie voor

hel zoologisch station op bescheiden voet wil bij dragen voor

een som van / 300— , over welk bedrag bij den Secretaris-

penningmeester der maatschappij kan worden beschikt. Dit

subsidie word I door de direct ie inel dankhdiiiging aanvaard,

VI. Wordt voorgelezen een extract nil het Register * 1 *
*

t

Besluiten van den Gouv. Gen. dat hel verzoek om subsidie van

/ 75— s' niiiands voor hel /.nolo^isili station in verbaml met den

stand der fondsen voor uitgaven in hel belang van kunsten en

wetenschappen bestemd, voor geen inwilliging vatbaar is.

VII. De president stell, in verband met het voorgaande, voor

om ter dispositie van Dr. Sluiter le stellen ad ni;i\iinmn

/ 75—'smaands voor de instandhouding van het zoologisch

station. Aldus wordt besloten.

VIII. Wordt besloten aan te schaffen het werk Dr. Meyer

!'liili|i|iijnentypen."

IX. De Heer Piepers doet mededeeling. uaar aanleidin^

van de vraag of vlinders tneermalen paren, van een door hem

vvaargenomen herhaaldelijke paring van twee Syntomiden , die

in een doosje waren opgesloten.

Daar er niets ineer aan do orde is, sluit de president de ver-

gadering.

Gelezen en goedgekeurd in de verqadering

ran 21 Ma 1885.

van uer Burg, President.

Vergadering der Directie geliouden op

21 Mei 1885.

Tegenwoordig d

Dr. Sluiter, Schuu
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Na lezing der notulen van de vorige vergadering, worden

deze goedgekeurd en geteekend.

Tot gewone Leden worden beuoemd de H.H. Dr. Th. van

Buuren , Ingenieur B. 0. W. Semarang en A. P. Kuipkrs , Grif-

fler bij den Resident ie-raad te Soerakarta (Solo).

Van de Ledenlijst worden gevoerd de H.H. Marcx en Idzinga.

Wordt gelezen een brief van Dr. Treub, als begeleide-

brief van een sebrijven van de Heeren Rezink & C . mededeelende

dat de aflevering van de granielen gedenknaald (Teijssmann),

buiten toedoen van deze lirma lelkens vertraging ondervindU

veroorzaakt grootendeels door de vvisseivallige weersgestelbeid

.

welke bet polijsten van het graniel belet.

V. Ingekonien is: bet verslag omtrenl de Gouvenipmenls

kina-ondernemingen in Ned. Indie over 1884. Zal in het

Tijdschrift worden opgenomen.

VI. Ingekomen een verslag van den mijningenieur Stoop,

omtrent de vorming van een eilandje op 4
/s Februari 1885 in

de Rawab Pening. Zal in het Tijdschrift worden opgenomen.

VII. Op voorstel van Dr. Sluiter wordt besloten de eerste

i het JeiKiischc Zfilsrliril'i u-r nnnplHrering aau

Daar er niets meer aan de orde is shut Praeses de vergadering.

(letezen en goedgekeurd in de vergadering

van 18 Juni 1885.

v. d. Burg, President.

S. Figee. Sceretaris.

Vergadering der Directie, gehouden op

18 Juni 1885.

Tegenwoordig de H.H. Dr. v. d. Burg, Janssen v. Raai

Dr. Onnen, Mr. Piepers, ten Brummeler en Dr. Figee.

Afwezig met kennisgeving de H.H. Dr. Treub. Schuurma

Vorderman, Verbeek, Dr. Sluiter.



I. Na lezing der nolulen van d<- Yerg;tdri

worden deze goedgekeurd eu gefeekend.

II. Dp voorzitler beriehl de annknmsl

III. Afgevoerd als lid worden de Heere

.ikkhn-'oe.ltrkei

Vergadering der Directie gehouden

op den 16" Mi 1885.

Tegenwoordig de H.H. Dr. v. d. Burg, Dr. Sluitee, Mr
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De vergadering wordt bijgewoond door den Hei

Afwezig met kennisgeving Dr. Treub.

I, De notuleu der vorige vergadering worden , i

goedgekeurd en geteekend.

II. Van de Ledeniijst wonlen utiM-voerd de H.H.

Staverman
,

A. MlJIDERMAN,

V. Belle,

Hardenberg
,

III. De voorzitter leest hel door hem opgemaakt verslai!

over den toestand der Vereeniging over het jaar 1884 roor.

IV. Wordt gelezen een schrijven van Mr. v. Baumhauer uil

Haarlem , mededeclende dat het Ned. welenschappelijk Centraal-

bureau door wijlen zijn vader belieerd, thans is overgedragen

aan Dr. P. P. C. Hoek te Leiden. Wordt voor kennisgeving

V. Wordt gelezen een schrijven van den Heer Rossi, te

Rome, waarin wordt voorgesteld am eventueele gescferiften o?ei

aardbevingen te rnilen.

De aardbevings-eommissie zal in dezen geest handeleii.

VI. Dr. Sluiter vraagl een afsluiting voor zijn znnl<igisch

station in het hoofdgebouw. De kosten ziillen / 60 bedragen.

Dit wordt toegestaan.

VII. Dr. Sluiter vraagt of »the Nana! ire of l/te Challenyer"

ook zal worden aangeschal't.

Hiertoe wordt besloten.

VIII. Dr. Sluiter deelt mede dat hij een schrijven heeft

gericht aan de Kon. Akad. v. Welenschappen , met verzoek

der Regeering een voorstel te doen om , nu de gelegenheid

klaar is, jonge natunronderzoekers , in plaats van uaar Napels,

ook eens hierheen te zenden. In dienzelfden geest heeft hij een

oproeping geplaatst in den Zoologische Anzeige en in Nature.

IX. Mr. Piepers laat /.im ecu IVaai geteekende pop, bcnevens



het sluipwespje daaruit te voorschiju gekomen , hem door den

Heer Vorderman toegezonden.

X. De Heer Vorderman, de Wijnkoopsbaai en andere pla.iisi'ti

bezocht hebbende, deelt eenige bijzonderheden niede omtrent

door hem onderzochte Hindoe-monumenten , heete bronnen , waar-

van de temperatuur 915° C. was; met dit water gevulde

flesschen zullen aan Dr. Cretier ter onderzoeking worden

Verder laat de Heer Vordermais nog zien een bijzonder lange

korstmos (Angin). Ook vond hij bij zijn dreggingen een kleine

krab, die dit bijzondere had, dat liaar achterpooten met haken

waren voorzien, waarmede blijkbaar ter bescherming een of

andere schelp boven het lichaam wordt gehouden.

Een bijzonder geval van mimirn werd wanrgeuomen bij een

Bprinkhaan, die geheel en al den vorm vertoonde van de kuop-

pen der boomen, waarop hij voorkomt, hetwelk aanleiding

geeft tot het geloof van de inlanders dat sommige boomen

"•I'liiiUum'ii vunrtbrengen.

Daar er niets meer aan de orde is , sluit de Voorzitter de

vergadering.

Gelezen en goedgekeurd in de vergadering

van W Augustus 18815.

v. d. Burg, President.

S. Figee, Secretaria.

Vergadering der Directie, gehouden op

20 Augustus 1885.

Tegenwoordig de H.H. Dr. v. d. Burg, Ja>sse> van Raaij.

l>r. Sluiter, Dr. Treub, Mr. Piepers, Vorderman , Dr. 0»e> ,

Dr. Figee; afwezig met kennisgeving de Heer Verbeek.

I. Na lezing van de notulen der Vergadering van Juli worden
deze, na eenige wijziging, goedgekeurd en geteekend.



II. Tot leden der Vereeniging worden benocmd de Heereu

Max Wiedemann. upotbeker It
1 Scmaratig

M.M. Simons » . Kola Radja.

III. Wordt gelezen eene dankbetuiging van den Heer P. van

Dijk, voor zijn benoeming lot eerelid der Yerecniging.

IV. Wordl gelezen een missive van den Directed van

Onderwijs, Eerediensl en Nijvcrheid . verzoekende 0111 mede te

deelen of het gewone gouvernements-subsidie voor het jaar 1887

door de Vereeniging al dan niet zal kunnen worden onlbeerd.

Den Seerelaris wordl opgedragen te antwoorden, rial dil

subsidie nog steeds dringend noodig is.

V. Wordt gelezen een sehrijven van den Heer A. de Jagkr ,

te Branggah , mededeelende dat hem voortdurend van wege de

Vereeniging brochures etc. worden toegezonden, alsmede il;ii

hij zicli tot zijn verwonderiug onk als medewerker van de

aardbevings-commissie genoeoid zag ; voorts verzoekemle linn

iemand te willen noemen, met wien hij over eenige pbysisrhf

onderwerpen zou kunnen correspondeeren.

Wordl besloten den Heer de Jagkr mede te deelen, dat liij

zich scbriftelijk verbonden heeft als medewerker van de aard-

in der lijd ingezonden billel le relourneeren : voorls, mede le

deelen, dat Dr. Onnen bereid is om met den Heer in: Ja<;i:ii

over physisrhe nnderwerpen le fuirespoudeeren.

VI. Mr. Piepers doet de volgende mededeelingen.

l
e
. merkt hij op dat het in Europa sleeds de gewnonk

is om, bij het vermelden der vangst van vlinders, ook

den daliim mede te deelen, waarop die is gescbied. Uil die

data kan namelijk de tijd worden gekend waarop elkc snort

in den volmaakten of* onvolmaaklen vorm voorkomt, en biernil

kunnen dan wederom worden afgeleid gevo'glivkkiiigoii omlreiil



keurig gevolgd . daar inj steeds nieende dat aan ztilke waar-

iieniingen weinig waarde mag worden toegekend, daar vele

soorten over hei gansehe jaar door voorkonien in ongeregeld

elkander opvolgende , in liaar duur van toevallige oinstandighe-

den afhankelijke, generation.

Onlangs word luj in die meening verslerkt door een toeval-

lige waarneming oinlrenl liel voorkonien van vlinders midden

in den drogen moesson en wel nu onlangs. lerwijl men m

een zeer drogen tijd verkeerde , en dan ook de gansche natuur

daarvan de diiidelijke kenmerken droeg. In een paar uren

toch zag luj in den heperkten omlrek van liet erf achter zijn

woning, thans ook zeer door de hilte versehroeid, niet minder

dan 26 soorten van dagvlinders en wel:

4 soorten van Euploea,

2 » » Danais,

1 ». ». Cylla,

1 . ». Yphtima,

1 . . Mycalesis,

1 » Precis,

1 » » Junonia ,

1 » » Miletus,

zoning in : Arlirnnithi

>idene andere soorten

en Murophem. Uit dit

coeken op zoo beperkt

•genomen . blijkt tocli

<iil»p/rrcn voorkonien

egentijdafwachlendr
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gelijk de overwinterende vlindersin Nnord-Enrnpa.niaar in de voile

nilnel'eninu liunner levensumrtien. Met den Europeeschen winter

laat zicli derhaUe tie droge mnessuii liier . wal tie \iimlers belrefl .

nog geenszins vergelijken . al is het dan ook wanr . dal zij dan in

veel geringer aantal aanwezig zijn dan gedurende den regentijd.

2°. deelt de Heer Piepers niede , dat het hemonlangs door

kweeking nit de nips gehleken is, dat de door Horsfield als

een nieuwe vlinder-soort van Java bekend gemaakte Terias Sari.

welke sedert bepaaldelijk door Snellen van Vollenhove voor

een varieteit van Terias Becabe werd gehouden , inderdaad een

afzonderlijke soort is. Hij vertoont den leden exemplaren van

beide soorten der twee sexen , en daarbij een vrouwelijk exem-

plaar van de laatst genoemde, hetwelk dicht aan Terias nadert

,

en knoopt daaraan eenige beschouwingen vast over de vraag of

till als tnimicry dan wel als atavisnie moet worden aangemerkl

.

alsmede over het diniorphisme bij de vronwelijke exemplaren

van meerdere Indische vlinders. omtrent hetwelk hij de gissini:

oppert, dat daarbij ook vvellieht atavisnie als de ware oorzaak

moet worden beschouwd van sommige versebijnselen, die thans

gewoonlijk aan mimicry worden toegeschreven.

VII. De voorzitter deelt mode, da! tie verliniiwing van lie!

woonhuis van den Heer Beck thans zijn beslag heeft vcrkregen.

VIII. De eommissie voor het gedenkteeken Teijssmann deelt

mede dat de «>nlhii!ling op Vrijdag 4 Sepleinher zal phials liebhen.

Daar er niels nicer aan de orde is . shiil I'raeses tit- Vergaderini;-.

van 17 September 1885.

v. d. Burg, President.

S. Figee, Secretaris.

Yergadering der Directie, gehouden op

Donderdag 17 September 1885.

zig H.H. Dr. v. d. Burg, Dr. Sluiter , Mr. Piepers.
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I. Na lezing der notulen van do vorigo vorijadoring wordon

doze goedgekeurd en geteekend.

II. Wordt gelezen een schrijven van den Heer de Jager
,

met verzoek om eenige inlichtingen omtrent galvanische inductie-

verschijnselen.

De Secretaris wordl verzocht dit schrijven te beantwoorden.

III. Ten geschenke is ontvangen van de firma Kolff & C°.

to Itafnn'n «de Atlas van JSrd. Indie'door Havenga", voor welk

-osolioiik de voorzitter bereids den dank aan genoemde firma

heeft betuigd.

IV. Van de Ledenlijst worden afgevoerd de Heeren.

Dr. Arntzenius,

Dr. Beijen.

terwijl als Lid word! aangenomen de Heer P. von Straghwitz

te Amoerang , Celebes.

V. De voorzitter deelt mede, dal de ontliulling van het

monument van Teijssmann is geschied op Vrijdag 4 Soplomltor in

tegenwoordigheid van Z. E. den Gouverneur-Generaal ; de K. N.

V. was daarbij gerepresenteerd door de Heeren Dr. v. n. Burg ,

Dr. Sluiter , Dr. Treur , Dr. Bauer , Dr. Verbeek en Dr. Figee ,

terwijl de Maatschappij van Landbouw en Nijverheid daarbij

wonl vorlogemvimrdigd dour de Heeren v. n. Kemp en Kessler.

VI. Dr. Onnen geeft zijn voornemen le kennen om op

de eerstvolgende Algemeene Vergadering een korte vnnrdrarht

te houdeu over de versrhijnselen in de Crookessche buizen.

VII. Mr. Piepers vertoont den kop van een batjing, met

sterk vergroeide en uitgegroeide tanden, welke uit de onderkaak

komende tot boven in den schedel reiken , zoo dat het dier

zich zell bezwaarlijk van voedsel heeft knnnen voorzien.

Verder vraagt de Heer Piepers met het oog op den buiten-

gewoon drogen noshn<»ossi>ii . of hot \oi'scliijiisol dor trekkende

vlinders in 1877 waargoimmen . zich ook dit jaar misschien niet

zal herhalen, en spreekt den wenseh uit, dat de aandacht der

Leden hierop worde gevestigd , bijv. door een kleine mededeeling

in de eerstvolgende aflevering van het Tijdschrift.



Verder wijst de Heer Piepkrs er op dal de /M /«//.* l'l<>,>ir/ ,,is .

voorkomende op de Oesoes Ajain, deze plant in zeer korten

tijd gelieel kaal vreel , on vraagt hoe under dergelijke oinslamlii:-

lieden zulk een plant kan blijven voortbestaan.

De voorzitter vermoedt dat er dan misschien vvel een of ander

insect zal zijn , dat zich met do bedneiile rupsen voedt en zoo

het evenwicht hersteld wordt.

Daar er niets meer aan de orde is, shut de Voorzitter dc

Vergadering.

Gelezcn en goedgelceurd in de Vergadering

van 15 October 1885.

v. d. Buhg, President.

Vergadering der Directie gehouden op

A111.K. Dr.

Dr. Fwbb.

en deze goedgeki

II. Van de Le

III. Ingekomen is een schrijven van den Secretaris der Ver-

eeniging tot bevordering der Geneesknndige vvetenscbappon in

N. I. met verzoek oni de afdeeling H., Medisehe \Veienseltapf>cii

.

van de Bibliotbeek der Kon. Nat. Vereeniging in bruikleen ^
vvillen alstaan aan genoemde Greiieeskundige Vereeniging. waar-

door de veivenigdo biblinthrkcn dier Vereeniging, van den

militair-geneesknndigen Diensl en v;ni he! Balnviaasrh lle-

noolschap van Knnslen en Wetensehappen een helangrijke

aanwinsl zonden ondergaan.
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Wordt beslolen der Vereeniging le anlwoorden. tlat de di-

rectie der K. N. V. bereid is de afdeeling H. in bruikleen af

te staan, met uitzoadering van die boekwerken , welke in de

Bibliotheek der K. N. Vereeniging niet niogen ontbreken.

IV. Namens eenige leden word I de wensehelijklieid helmed

om raeer levendigheid aan de directie-vergaderingeo bij te

zetten. Dit doel zon zijn le bereiken bijaldien de dirigeerende

Leden zich verplichtten om beurtelings een korte voordracht le

houden oi' een niededeeling te doen over bet een of ander.

waarmede zij zich speciaal bezighielden.

De vergadering ineent, dat men niet verder kan gaan de

groote wenschelijkheid hiervan nit te spreken. De secretaris

vvordt verzocht hiervan aan de al'wezige Dirigeerende Leden

per circnlaire kennis te geven , en er op te wijzen dat

bedoelde voordracbten in 't algeineen niet in het Tijdsrhril'i

der Vereeniging behoeven te worden opgenomen.

V. De thesaurier deelt mede. dat de verbouwing van bet vvoon-

huis welke op / 21500 geraamd was , wel / 3500 zal koslen.

VI. In aansluiting aan eene vroegere mededeeling verhaalt Mr.

Piepers, dat thans na de langdnrige droogte bel aantal der

door hem te ziinen huize waargeiionien vlindersourlen wel mel

Mr. I»iei»ers herinnerl \rrder er aan. dal bij Ueplilen en

\mpbibirii weinig liefde der ouden voor hiinne jongen wordt

waargenoinen. Hij deelt nn eenige gevallen mede door hem waar-

-'••nnnit'ii hij lokkeh's en padden , waaruil blijkt , dal het boven-

genuemde niel onvoorwaardelijk voor waar moet worden aan-

genomen.

Dr. Sluiter zegt, dat liel'de voor de jongen bij de adders

wel bekend en waargenomen is.

VII. Dr. Onm:.\ brengt ler laid een voor bel I ijdsrliril'l inge/.»»n-

den stnk van den Heer v. Dissel over Klierspklen. welk sink

in banden der II. II. Slither en Treub ler beoordeelitiii word I

gesteld.



Daar er niets tneer aan de nrde is, sluit Praeses de Vfirjrarleriiifr

Gelezen en goedgekeurd in de Vergadering

van 19 November 1885.

v. d. Burg, President.

S. Figee, Secretaris.

Algemeene Yergadering gehouden op

Donderdag 19 November 1885.

Tegenwoordig hel eerelid de I leer Edeling en de tliri-»M-»-.-rnir

Leden Dr. v. d. Burg, Janssen v. Raatj, Vorderma.n , Dr. v.

d. Stok, Mr. Piepers, Dr. Verbeek, Schuurman, Dr. Cretieb

en Dr. Figee. Behalve deze waren verscheidene gewone Leden

ter algemeene Vergadering verschenen. Zelfs werden eenige

dames onder het Auditorium opgemerkt.

De notuleu der vorige algemeene Vergadering gehouden op

Donderdag 18 December 1884, reeds goedgekeurd op de

Bestuursvergadering van Donderdag 15 Januari 1885, worden

door den Secretaris voorgelezen.

De Voorzitter doet een kort verslag over den toestand der

Yereeniging, znowel als over hetgeen door de Vereeniging

gedaan is lot bcvorderini; der naluurkiindige wetenscbappen.

Hij wijst in bet bijzonder op het welslagen van het kleine

zoologische station door Dr. Sluiter in bet gebouw der Ver-

eeniging in werking gebracbt en gehouden, op de uilbreiding

der bibliotbeek, vooral in natuurhistorische richting, op het

tot stand brengen van het monument voor Teijsmann in s' Lands

plantentuin te Buitcnzorg , enz. , en op het voornemen der

dirigeerende Leden om aan de Directie-vergaderingen meer

levendigheid bij te zetteii door bet houden van kleine voordrarb-

ten over natuurwetenscbappelijke onderwerpen.

Hierna verzoekt de President den Heer Dr. Onne.n eeu aanvang

te willen maken met de door hem toegezegde voordraeht.

Dr. O.nnen begin t met te vertoonen den Radiometer van
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Crookes en, na een korte uiteenzetting van de inolenilairc

gastheorie, beantwoordt hij de vraag, onder welke omstandig-

heden het molentje in Crookes' liadionii'ler /.irh in beweging zal

zetten. Vervolgens brengt spreker in herinnering wat er in de

zoogenaamde Geisslersche ]>uizen te zien valt onder den invloed

van een inductievonk , en laat hij eenige dier toestellen zien.

Crookes bracht de verdunning in die buizen tot een vcel hoogeren

graad, en nam toen verschijnselen vvaar, welke hem aanicidini:

gaven tot het bestaan van een zoogenaamden vierden aggregatie-

toestand te besluiten. De meest opinerkensvvaardige eigen-

schappen der stralende materie waren : de rechtlijnige bewe-

ging, de mechanise he thermische, flnoresceerende en phosplmtvs-

ceerende werking en de beweging onder den invloed van

een magneet. Spreker vertoonde een aantal der zoogenoemde

Crookessche buizen, vvaarbij de moleculaire schaduwen. het

molentje, dat zich onder den invloed der stralende materie in

beweging zet . en de beide gelijktijdig in werking zijudr ti»i-sl«'l-

len, in het eene waarvan de lucht slerlils t <>1 lul gewonc

vacuum verdund was. Irrwijl in hot andere do lucht veel

sterker verdund was. geen geringe belangstelling opwekten.

Spreker eindigde met in herinnering te brengen , dat volgens

herekening van Johnston Stoney zelt's in die sterk verduude

ruimle het aantal molerulen incen niUicktMi mil imclcr nog wel

1000 trillioen bedraagt, zoodat men zelfs bij zulk een ver-

dunning nog ver van het volmaakl lurhllcdig vcrwijderd is.

De voorzitter dankt Dr. Onnen voor de door hem genomen

moeite en voor zijn interressante voordracht.

Daar er niets meer aaii de orde is , sluit . Praeses de algemeene

vergadering.

Gelezen en goedgekeurd in de Directie-vergadermg

van 17 December 1885.

v. d. Ik'Rf. . President.

S. Figee. Secretarts.



Directie-Vergadering gehouden op 17 December 1885.

Tegenwoordig de Heeren Dr. v. i>. Bum; , Janssen v. Uaai.i .

Dr. Sluiter , Mr. Piepers , Dr. 0»en , Dr. v. d. Stok , Vorderman ,

Ledeii der K. N. V.

Na leziiig dor Nolulen van de vorige verg;idering in October

geliouden, worden deze goedgekeurd en onderleekend.

De noluleii der algeineene YYrgndrring \;m de Leden der

K. N. V., in November geliouden, worden eveneens, na leziiig

hi gocdkt'uring . door president en secretaris onderteekend.

I. Van de Ledealijsl worden gvvoerd de Heereii

:

Xh. Piper.

v. d. Dussen.

II J. Meerte*

terwijl gevvone Leden worden beiineind de Heeren

W. J. Hubebs

te Nanga Badouw.

uu. officier van gezoii.dl.oi.

A. C. v. Ruijvex , lecraar Gym oasium Willem III te B; iliiviii

A. DE JaGBB, i idmiuislraloui • te Brangga b Wling

II. .1. Wolff. apotl.eker te Balavia.

G. H. Haaskbm . idem te Bat;ivia.

II. Dr. O.VNEN lUT. igt ler tafel i ien hem voo r hel Tijd:srhl'd'

aangebodei i sink van den Beer Bujsink, getilek 1 Ti'lt'plioiim.

Woi dl gesteW in 1 i 1 i it de Heeren te.\ Bam i mi: i.ii



VU'llIiml Slllilll llll'l llij/. I.T (ll'M-r jilJll'Ut'lijilcil , ilihllM.'ll llli'l

IxMrsligd wordt (').

de hibliotheek : V voor verhooging dcr liorkciikaslen ,
2*- om

op de auctie van den Heer Kroon, voor een exemplaar van het

lijdsrhrift / 20 le bieclen. Wordt toegeslaan.

V. Daar volgeiis het Reglement op de laatste Besluurs-verga-

dering van elk jaar de functionarissen al'treden, word I over-

i)e nil slag is dat alle worden lierkozen.

VI. Thans hou.lt Dr. v. n. Burg de aangekondigde voor-

dracht »over Bacleriologie."

on worden bepnald of zij tie ziekle vero

i(>n door Toorbeelden toegeHcht. Spreker

gedeeld, vooral

stoflen. Verde

water en in de

in de wijzo i
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voorbeeld genomen hel onderzoek naar hacterirn hij lon^hM-in-

,

en Jat naar die Mrganismeii in de luehl. Door leekening en

platen werd dit gedeelte der voordracht loegelichl.

Spreker gal' een overzielil der inl'ertie-ziekleii t'lidci- Im-mucI-

lelijke zieklen, waarbij bacterien waren gevonden, en besprak

verder bij welke de besmettelijkheid door die levende wezens

was aangetoond. Hij stipte aan, boe invloeden van anderen

aard bet inenselielijk liehaain in een toestand knnnen brengen,

waarin bet gemakkelijker dan anders die stoffen opneenit, en

bij wees daarbij vooral op den invloed van atniospberiscbe

toestanden.

De wijze waarop bacterien zich kunnen verspreiden werdniede-

gedeeld, terwijl voorts werd toegelieht boe vooral hygienisehe

uiaatregelen bet opnenien er van kunnen beletten. Meteenige

voorbeelden toonde hij aan, dat bet zuiver wetenschappelijk onder-

zoek ook praktische resnltaten voor bet leven en voor de genees-

kunde opleverde; dat de verklaring, boe enkele der bacterien

werken, kon worden gevonden in den veranderden bloedstoe-

stand ; dat bet regelmatige of onregelmatige cyclisehe verloop van

besmettelijke en infeeliezieklen dour lijdelijke vermeerdering of

veruiindering der bacterien kon worden bepaald , even als vele

verschijnselen door ophooping dier organisnien in enkele organen.

Het opnenien in wondvlakten werd daarna besproken en de

maatregelen daartegeo in algemeene trekken gescbetst.

Spreker verbaalde daarna, hoe de speeiefieke werking der

baccillen kan worden verzwakt door langzaine overbrenging

van de eeiie voedingsvloeistof in de andere (welke vloeistof

werd besehreven) of door inenting van de eene diersoort op de

andere en kwam zoo tot de bespreking der tnenting van be-

smettelijke ziekten ter beschutting. Over dit onderwerp werden

eenige mededeelingen van practisehen aard gedaan.

Eindelijk wees hij er op, dat sonimige baccillen aan andere

vijandig waren en reeds I«t doodin- liimmT wjanden werden

gebruikt, dat wil zeggen tot genezing of verbetering van bestaande

ziektevormen.



De spreker eindigde met aan te toonen , dat de bacteriologie

van hoog gewicht was voor de geneeskunde, dus voor het

uu'tisclidoni, niaar dat de geheele geneeskunde zicli wel niH.ii /.on

njdossfii in de quaestie der dooding van die bacterien, modal zi|

weefselveranderingeu winrlbivngrn tlic *#oU lu-lut mlt'linu behoeven.

De viee-president , de Heer Jaxssen van Raaij , zegt na-

mens de vergadering den Heer Dr. v. d. Burg dank voor

zijne aangename en duidelijke voordracht.

Hierna wordt de Vergadering gesloten.

Goedgekeurd in de Vergadering van

21 Januari 1886,

v. d. Burg, President.

S. Figee , Secretary.



BOEKWEROtf
TER TAFEL GEBRACHT IN DE VERGADERINGEN VAN DE DIRECTIE

DEU

KMIUKLIJKE NATUURKMDIGE VEREENIGIM

GEDURENDE HET JAAR 1885.

Astronomic en Cosmographle (Aa )

19 Annates de Wbservafmre Royal de Bruxelles. Nouvel-

le Serio. Attnnics aslroiiomiquos. Tome V, stvondo liisri-

cule. Bru.velles 1884. 4°.

142 De Sien rulicinrl \ erkjaard door l\ Kaiser, 4 p druk,

bewcrkl door J. A. OoDKMANs,Ie
Dotf. Deventer 1884. 8°.

24 Annate, der Miinvhener Stenwrnte X on XIV Sup-

plementbaad. 1871. 1884. 8°.

MATHES1S (Ab).

"9 Benedicts de Spinoza. Stelkomtigc Reeckenina van

door Dr. D. Biebens de IIaa.x. Leiden 1884 kl. 4°.

80 Albert Girari.. Invention nouveUe en VAlgebre, Uit-

gegeven door Dr. I). Bieeens de Haa.v Leiden 1884

METEOROLOGIE (B).

l.~»(j V, N. Kmh.ii. Suspecte (idcenlheid en ceefp'i/pen le<jen



85 Bollelino dell Osservaforio delta Regie

Anno XVII (1882). Torino 1883. Ig. fo.

125 Colonial Museum and Geological Survey Department.

Meteorological Report 1885. Wellington 1884. 8°.

112 Vereeniging tot daarstriling van ecne algcmeene openbare

Bibliotheek en van een daaraan verbonden Leeskabinet

te Rotterdam. 26 e
jaarlijksch verslag kl. 8°.

117 Jaktlagelser Uefeondnglska i Sverige utgifna af kongl.

Svenska Vetenskaps-Akademiens. Band XX — XXI. 1878—

1879 Stockholm. 4°.

16 Nederlandsch Melmrologisch Jaarboek. Meleorologische waar-

nemingen in Neclerland 1884. Utrecht lg. folio.

137 M. S. de Rossi. La Meteorologica endogena . Tomo I.

II. Milano 1879—1882. 8°.

PHYSICA (C).

85 VElectricien. Revue generate d'elctrieite. Tome VIII N°.

87. 88. 89. Tome IX N° 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

108. 109. Paris 1884. 8°.

99 V ElcclriciU. Revue scicntifique illustrec. Vol, VIII N°.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 26. Vol. IX N°. 1. 2.

5. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 14. 15. 16. 17.

19. 20. Paris 1884. 4°.

100 La lumiere elrcfru/ue. Journal universel de l'electricite\

Tome XIV N°. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Annexe aux dix premiers volumes 1879—1885 table

des matieres. Paris 1814. 8°.

105 M. A. James Clerk Maxwell. Lehrbuch der Electri-

cital und des Magnelismus. Autorisirte Deutsche Ueber-

selzung von Dr. B. Weinsti-ix in zwei Banden. Berlin

1883. 8°.

104 S. Figee. De akustische Mcthode ter bepaling van den

coefficient ran reerkrachl ioegepast op eenige tropisehe

houfsoorfen. Haarlem 1877. 8°.



10S Simon Stevin. Van de Sp%egelin§ der Singkons/ en ran

de Molens. Uitgegeven door Dr. D. Bierens he Haan.

Amsterdam 1884 kl. 4°.

CHEMIE (Da).

84 Deutsche Chemisette tiesetlscliafl. Heririile. Jahrgan^

XVII N"-\ 15. 16. 17. 18, 19. Jahrgang XVIII N*\

1. 2. 5 4. 5. 6. 7. Berlin 1884. 8°.

121 Dr. H. W. Vogel. Photographist tie Millhcilanijen. ,V\

282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291.

292. 295. 294. Berlin 1884. 8°.

182 W. A. va.n Dorp, A. P. N. Franchimont, etc. Recueil

des travail. > chimiques des Pays litis. Tome III N°. 1.

6. 7. 8. Tome IV N°. 1. 2. Leide 1884. 8°.

LANDBOUW (Db).

88 Dr. J. Kuhn. Berichle aus dein physiologischen Labo-

ratorium und der Versnehsanstall des landwirthschaft-

lichen Instituts der Dniversilat Halle. Die Ergebnisse

der Versuche zur Ermittelung der Ursache der Ruben

Miidigheil and zur Erforschung der Natur der Nematodes.

89 Dr. .1. Mm. Ueber die Wurmkrankheit des Roggens

Roggens mil denen der Weberlcarde. Halle 1869.

90 IV A. Haaxmak. De Suiker. Voordrachi in de Maat-

schappij Diligentia te 's Gravenhage. 'silage 1885.

36 Report of the Commissioner of agriculture for the year

88 K. W. van Gorkom. De. oostindische eattares. 2 a" Druk. Deel I

en II. Amsterdam 1884. 8°.

91 M. H. Salomonson. De Sereh-ziekte op Java en hare

beslrijding. 8
D

.



GEOLOGIE, MINERAL061E (

57 Geologisehes lieiefi.ouitsciim in Leiden

IV Heft 1 1884. 8°.

109 Sveriges geologiska Undersokning. Beskrifning till Kart-

bladet. Serie Aa N°. 88. 91 med karte Serie Ab

N°. 10 med karte.

1096 . Afhandlingar och uppsat-

ser. Serie C. N°. 61. 62 8°. N°. 64. 66 4°. med

karte.

109f/ .
; Serie Ba N°. 4. An-

nexe explicative a la carte geologique generale de la

Suede, publiee par I'institut royal geol. de Sunle a

l'ecbelle de 1 : 1.000.000 feuille meridionale par

A. G. Nathorst, Stockholm 1884. 8°.

259 Verein fur Erdkunde zu Leipzig. Mittheilungen 1883.

II. Leipzig 1884. 8°.

267 R. D. M. Verbeek. Krakatau. 1*« partie, public" par

ordre de Son Excellence le Oouv. Gen. des Ind.

N^erlandaises. Batavia 1885. 8°.

125 Jaarboek van het Mijnwezen in Nederl. Indie, uitge-

geven op last van Zijne Excellentie de» Minister van

Kolonien. 13 Jaargang 1884 2* gedeelle. Amsterdam

gr. 8°.

142r* Geological Survey of India. Palaeontologia Indira. Serif

X. Vol. Ill part 2. 5. 4. Calcutta 1884. 4°.

143 . Records. Vol. XVII part 4.

Calcutta 1884. 8°. Records. Vol. XVIII part 1. Cal-

219 United States Geological Survey. Second Annual Report

1880—1881 by J. W. Powell. Washington 1882

gr. 8°.

269 Leopold von Buck's gesammelte Schriften. Herans-

gegeben von J. Ewald, J. Roth nnd W. Dames.

Band IV 1* und 2" Halfte. Berlin 1885. 8°.



270 E. Dupont. La chronologie geologique. Bruxelles 1884.

271 K. Ad. Moberg. Finlands geologiska undersokning N°. 1

t/m. 7, Beskrifning till Kartbladet N°. 1—7. Helsingfors

1879. 8°.

219c U. S. Geological Survey. Mineral Resources of the United

•States. Washington 1885. 8°.

272 Bullelino del Vulcanismo italiano
, periodico dell'osser-

vatorio ed archivio centrale geodinamico presso il

R. Comitato geologica redatto Dal. Cav. Prof. Michele

Steffano de Rossi. Roma 1885. 8°.

273 Bullelino decadico dell'osservatoria ed archivio centrale

geodinamico presso il R. Comitato geologico. Anno I

1885 N°. 1—9. Roma.

BOTANIE (F).

91 Acta Horti Petropolitani. Tom. VIII fasc. HI Tom. IX

fasc. I. St. Petersburg 1884. 8°.

388 Botanischer Verein Irmischia fur das nordliche Thu-

ringen. Redigirt von Prof. Dr. Leimbach. Correspon-

denzblatt. IVer Jahrgang N°. 11. 12. Ver Jahrgang N°.

1. 2. Sondershausen 1884. 8°.

366 Nederlandsch kruidkundig archie/. Verslagen en mede-

deelingen der Nederlandsche botanische vereeniging 2e Se"rie

4« deel 2 stuk. Nymegen 1884. 8°.

424 Baron F. von Muller. Descriptive notes on Papuan

Plants. Melbourne. 8°.

423 — . Index perfectus ad Caroli

Linnaei species /Janlarum. Melbourne 1880. 8°.

422 The plants indigenous around

Sharks bay and its vicinity. Perth 1885. lg. folio.

241a 's Lands planlentuin tc Buitcnzorg. Mededeelingen II.

Onderzoekingen over Sereh-ziek suikerriet door Dr. M.

Treub. Batavia 1885. 8°.



ZOoLOGIE (6).

TlJDRCHRl) TEN MF.I r.KME.M'.n Zooeoi, ist III \ IMKHJD (6b).

1 Bijdragcn lot dc dicrkundv. nihjcgcvcu door liel gcnoot-

schap Nalura artis magistra te Amsterdam. 10° en 11''

Aflevering. 1884. 4°.

2 Nederlandsch Tijdschrift voor de dierkunde, uilgegeven

door het Kon. Zool. Genootschap Natura artis ma-

gistra te i\msterdam. Jaargang V. Afl. 1. Amsterdam

1884. 8°.

~ Tijdschrift dor \cdt>rl<indschv Dicrl,)indiijc Ynrrrnigiinj

onder redactic van A . A . van Bemmelen , Jhr .

Dr. Ed. Everts, Prof. 0. K. Hoffman en Prof.

A. A. W. Hubrecht (voov Afl. 1) Dr. C. P. P.

Hoek (voor Afl. 2—4). Deel VI. Afl. 2—4. Leiden

1882—85. 8°.

6 Zcitschrift fit, wisscnschafWchv Zoologie, heraasgegebeti

von C. F. von Siebold und A. von Kolliker. 41 c Band.

Hell 2. 3. 4. Leipzig 1884. 8°.

8 Zoologische Station zu Neapel. Fauna und Flora des

Golfes von Neapel, Monographic X, XI, XII. Leipzig

1884. 4°.

9 Zoological Society of London: a list of Hie fellows.

London 1884. 8°.

10 . Proceedings 1884. Part

II en III. 8°.

14 Museum of Comparative Zoology at Harvard College.

Annual Report for 1885/84. 8°.

n . Memoirs Vol. IX. N°.

3 (Acalephs and Polyps). Cambridge 1884.

20a Nouvellcs archives du Museum d'histoire naturellv. 2"

Serie. Tome. VI. Paris 1884. 4°.

ZOOLOGISCHE HEIZEN (W
.

1 Dr. C. Semper. Reisen im Archipel da P/nlippinen.

IP" Thoil. Wissensrhafllirhe Besullale. II'
r Band Mala-



VII

cologische Untersuehungen von Dr. R. Bergh. XV Heft.

Nachtrage und Erganzungen. Tritoniaden. Wiesbaden.

1884. 4°.

12 Sir C. Wyville Thomson. Report on (he scientific

results of the voyage of H. M. S. Challenger during

the years 1873—1876 under the command of Capt.

George Nares and Capt. Frank Turle Thomson. Zoology.

vol. IX. X. XI. Physics and Chemistry, vol. I. London.

Edinburgh. Dublin. 1884. 4°.

Ates (fig).

80 Mittheilungen des Omithologischen Vereines in Wien.

Blatter fur Vogelkunde enz. 9cr Jahrgang N°. 1—4.

1885. 4°. 8er Jahrgang N°. 8—12.

80a

Section fur Geflugelzucht und Brieftaubenwesen. N°.

6-25. 1* Jahrgang. N<\ 1. 26. 27. 28. 1884. 4°.

2- Jahrgang. N°. 1. 5—14. 1885. 4°.

82 The Ibis, a quarterly Journal of ornithology fifth series

vol. III. N°. 9. January 1885. vol. III. N°. 10. April

1885, London. 8°.

Pisces (fil).

167 Don Adolfo Bernardo Meijer. Cataloga de los peces

recolectados en el archipelago de las Indias Orientales

durante los annos 1870 a 1875. 8°.

Insecta (Miscellanea) (fim).

47 Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Tijdschrift.

Deel XXVII. Afl. 4. Jaargang 1885-84.

Deel XXVIII. » 1. » 1884—85. '* Hage

1884/5. 8°.

55 Entomologisk Tidskrift pa foranstaltande af entoraologiska

foreninger i Stockholm 1884. Haft 5. 4. 8°.



Lepidoptera (Gm. II).

Napoleon M. Kheil. Die Rhopaloeeta der Insel Nias.

Berlin 1884. 4°.

Miscellanea (Gt).

Museum d'/us/oire uajurede des /\///> lit.- par H. Schlegel.

Tome IX 1.3. (table alphabetique vol. I—VIII) 1881.

Tome VIII. ll e Livraison. 1874. l%* Livraison. 1876.

Leide. 8°.

Catalogue of exhibits in the rallies museum Singapore.

1884. 8°.

Anatomic en Physiologic ( II ).

F. Lentz. De l'aleoolisme el de ses diverse* mani-

festations. Bruxelles 1884. 8°.

Geneeskundig Tijdschrift voor Nederl. Indie, uitgegeven

door de vereeniging tot bevordering der geneeskundige

wetenschappen. Deel XXIV All. 5 Deel XXV All. 1.

Batavia 1885. 8°.

Dr. C. L. van der Burg. De genecsheer in Nederl.

Indie. Derde deel Materia indica. Uitgegeven door de

vereeniging tot bevordering der geneeskundige weten-

schappen in Ned. Indie. Batavia 1885. 8°.

inhoud C*>

Nederl. Indie (la).

5a Koninklijk lnslitmt van Ingenieurs. Afdeeling Nede

landsch-lndie. Tijdschrift 1885—1884. 4°.

56 .. Ahnanak 1884 mel bi

lagen-kl, 8°. Batavia 1885.

\b Bataviaaseh Genoolschap van Kunsteu en Weleitschnppe

Notulen van de algemeene en bestuursvergaderingci

Deel XXII 1884 Afl. 4. Batavia 1885. 8°.



Nederland (lb).

J 8 Album der Natuur. 1885 All. 2. 5. 4. 5. 6. 7. Haarlem

1885. 8°.

19 lndisch Genootschap. Vergaderingen 25 Juli 1884, 13

Januari, 10 en 24 Februari 1885, 5 en 24 Maart

1885. Verslagen der vergaderingen van 1883.

21 Annates de VEcole polytechnique dc Delft 1
L et 2e Li-

vraison. Leide 1884. 4°.

12a Koninklijk Instituut ran Imjenieurs. Tijdschrift 1884—
1885, I AH. V en S8 gedeelte. II Afl. V en 2C ge-

deelte. HI Afl. l
e en 2 e gedeelte. IV Afl. 2e gedeelte.

Register van het Tijdschrift 1869—1884. 's Graven-

hage 1884/5. 4°.

9 Archives Neerlandaises des sciences exacles et naturelles,

publiees par la societe" hollandaise des sciences a

Haarlem. Tome XVII (1) 1882. Tome XIX (4—5)

1884. 8°.

1 1 Provincial Utrechlsch Genootschap van Kunslen en We-

tenschappen. Aanteekeningen van het verhandelde in

de sectie-vergaderingen 1882—1885. Utrecht. 8°.

. Beantwoorde prijsvrageu.

5. De verdiensten der hollandsche geleerden ten

opzichlc van Hauvev's leer van den hloedsoniloop door

Dr. A. H. Israels en Dr. C. E. Daniels.

6. De plaatsbepaling hij de aromatische lichamen

door Dr. I. D. van der Plaats. 4°.

. Verslagen van het verhandelde in de alge-

meene vergaderingen 1882. 1885. 1884. 8°.

." Knninklijke Akademie ran Wetenschappen. Verslagen en

mededeclingen. Afdeeling Natuurkunde 56 reeks l
e
,

2' en 5° stuk. Naam- en zaakregister 2«' reeks deel I—XX.
5

. Jaarboek voor
1885.



Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Processen-

verbaal van de gewone vergaderingen afdeeling Natuur-

kunde van Mei 1885— Maart 1884 Amsterdam 1884.

Belgie (Ic).

10 Natuurwetenschappelijk Genootschap van Gent. Natura.

Maandschrift. IP Jaargang. Afl. 9. 10. 11. 12. Gent

1884. 8°.

8a Mitsee Royal d'Histoire nnhirelle tie Belgique. Bulletin

1884. Tome III. N°. 5. 4. Bruxelles 1885. 8°.

NoORD-DlJlTSCHLAND (W).

la Koniglich Preussischc Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. Sitzungsberichte 1884 N°. 18 Urn. N°. 59,

N°. 40—54. Berlin 1884 gr. 8°.

13 Annalen der Physik und Chemie von J. C. Poggendorf.

Band XXIII Heft 5. 4. Band XXIV Heft 1. % 5. 4. 5.

Beiblatter. Band VIII N°. 10. 11. \% Band IX N°.

1. 2. 5. 4. Leipzig 1884. 8°.

37 Nalurwissensehaftlieher Verein des Regterungsbesirkes

Frankfurt ajO. Monatliche Mittheilungen 2 er Jahrgang

N°. 7. 8—11. 12. 1884/85. 8°.

9 Archiv fur Nalurgeschichte. Gegrundet von A. F. A.

Wiegmann, fortgesetzt von W. F. Erichson, und S.

H. Troschel, nachher E. von Martens, 48er Jahrgang

Heft 6 1882. 8°. 50er Jahrgang Heft 3. 4. Berlin

1884. 8°.

(na Senrkenbergisrhe natitr/orschcnde Gesellschaft. Bericht 1884.

Frankfurt a\M. 1884. 8°.

7 Academia Caesaria Leopoldina. Carolinae Germanicae

Natus. Curios. Nova Acta. Band 45. 46. Halle.

1884. 4°.



XI

la Leopoldina. Amtliches Organ. 19 Heft. Jahrgang 1885

Halle 1885. 4°.

25 Naturwissenschaftlicher Verein zu Bremen. Abhandlun-

gen. Band VIII Heft 4. Band IX Heft 1. Bremen

1884. 8°.

27 Nalurw. Gesellschaft Jsis. Sitzungsberichle und Ab-

handlungeu. Jahrgang 1885 Juli—December. Dresden

1885. 8°.

54 Oberhessische Gesellschaft filr Nalur und lleilhumle

25 cr Bericht. Giessen 1884 8°.

55 Nassauischcr Verein fur Naturkunde. Jahrbucher. Jahr-

gang 57. Wiesbaden 1884. 8°.

24 Verhandlungen des Vem'iis fur naliiriiissensehaftliche Un-

terhaltung zu Hamburg 1878—1882. V Band. Hamburg

1885. 8°.

5 Kunigliche. Gesellschaft der Wisscnsehaf'len zu Gnllingen.

Abhandlungen. Band XXXI. 1884. 4°.

4 Georg Augusts Unirersiluf und Ki'migl. Gesellschaft der

Wissenschaflen zu Gottingen. Nachrichten 1884 N°.

1—15. 1884 gr. 8°.

;i Goltingisehc gclehrte Anzeigen. Inter der Aul'siclil \hv

Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften 1884 Band I

und II. 1884 gr. 8°.

17 Medicinisch nalurwissenschaflUrlie Gesellschaft zu Jena.

Jenaische Zeitschrifl Band XVIII (Neue Folge Band XI)

ZuiD-DuiTSCHLA.ND , ZwiTSERLAND (M.

11 Verein zur Verbreifnug naliirwissrnschuflichcr Kennt-

nisse in Wien. Schriftcn. Band XXIV. 1885/84. 8°.

2ft Xalurforschende Gesellschaft in Hern. Mittheilungcn

1885 N°. 1064—1072. 1884 N°. 1075—1082. 8°.

27 Verhand/ungen der Sehvcizerischen iSaturforschcnden

GcscllscJuift hi Zurich. GO 1 Jahresversamnilung. Jahres-

bericht 1882 85. Zurich 1885. 8°.



XII

Biologisches Cenlmlblatt. Unter Milwirkung von

M. Reess und Dr. E. Selenka herausgegeben von

I, Rosenthal. Band IV. Erlangen 1885. 8°.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaflen zu Wien.

Mathernatisch naturwissenschaftliche Classe. l
e Abthei

lung. Enthall die Abhandlnn^on aus deni Gebiete der

Mineralogie, Botanik, Zoologie, Geologie und Palaon

tologie. Band LXXXVIII (1—5). Band LXXXIX (1—5).

Wien 1885—84. 8°.

2e Abtheilung. Enthalt die Abhandlungen aus deni

Gebiete der Mathematik, Physik, Chemie, Mechanik,

Meteorologie und Astronomie. Band LXXXVIII (1—5).

Band LXXXIX (1—5). Wien 1885—84. 8°.

5e Abtheilung. Enthalt die Abhandlungen] aus deni

Gebiete der Physiologie, Anatomie und theoretischen

Medicin. Band LXXXVII (4—5). Band LXXXVIII

(1—5). Band LXXXIX (1—2). Wien 1885—84. 8°.

Denkschriften. Matheiuatiscli-n.iimwisseiischaftliche Classe.

Band XLVII. Wien 1885. 4°.

Almanach 1884. Wien. 8°.

Physikalisch medicinische Societat zu Erlangen, Sit-

zungsberichte. 16es Heft. 1884. 8°.

ZWEDEN, NoORWEGEN, DeNEMARKEN (If).

Naturhisloriske Forening i Kjobenhavn. Videnskabelige

Middelelser for Aaret 1885. N°. 1. ± 8°.

Kongl. Svenska Velenskaps-Akademiens. Ofversigt. For-

hftndlingar. Band 58. 59. 40. 1881—1885. 8°.

. Lefnadsteckningar.

Bihang till Hand-



XIII

lingar. Band VI. 1. 2. Band VII. I. 1 Band Vffl.

1. 2. 1880—1884. Stockholm. 8°.

Konifl. Scensha Yetcnsl;«ps-Alavhmiens . Handlingar, Nv

P6ljd. Band XVIII. XIX. 1880—1881. Stockholm. 4°.

Engeland (ig).

The Royal Society. Proceedings, vol. XXXV. N°. 227.

vol. XXXVI N°, 228 t/m 231. London 1884. 8°.

7%e Itnn&ui ftoefy. The Journal. Botany, vol. XX.

N°. 150. 131. vol. XXI. N°. 132. 155. Zoology, vol.

XVII. N°. 101. 102. London 1884. 8°.

The Linncan Society. The. Transactions. Zoology, vol. II

part 9 en 10. vol. Ill part 1. Botany, vol. II part

6. 7. London 1885,4. 4".

. Proceedings from November 1882

to June 1885. London 8".

— . List of the fellows. October 1885.

London. 8°.

The Royal Society. Transactions, vol. 174 part II and

III. London 1884. 4°.

Academic des sciences a Paris, (lomptes rendns.

XCIX. N°. 18—20. Vol. C. N". 1. 2. 5. 4. 5. 6. 7

10. 11. 12. 15. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1884/5 4°.

Annates de. chimie el dc physique par 31. M. Che

Dumas etc. 6' Serie. Tome III. Novembre, Dec*

1884. Janvier 1885. Tome IV Fevrier, Mars,

1885. Tome V. Mai 1885. Tables de noins an

Tomes I a XXX. Paris 1884/85. 8°.

Societe phi/omalhir/ue tie Pans. Bulletin. 7'' Serie.

VIII. N°. 4. Paris 1884. 8°.

Spanje, Portugal, Italik (ft).

Cosmos di Guido Cora. Jlommiinicazinni sin' iiroi



piu recenti e notevoli della geograiia e de'le scienze

affini. vol. VIII. N°. 3. 4. 5—7. Torino 1884 gr. 8°.

RllSLAND ID.

3 Sociele imperiale des naturalisles ilr Moscou. Bulletin

annee 1883 N°. 3. Moscou 1884. 8°.

8 Naturforschcr Gcsellschaft bei der IJniversitdt Dorpat.

Sitzungsberichte, redigirt von Prof. Dr. G. Dpagendorff.

VI Band. 3 Heft. Dorpat 1884, 8°.

6 . Archiv for

fiir die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. II

Serie. Biologische Naturkunde. II Serie. Band IX.

Lieferung i>. Dorpat 1884. 8°.

Noord-Amerika (Im).

3 Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Proceedings.

Part II (May— October 1884) — N°. 6 (October and

November 1865) Part III (November — December

1884). Philadelphia 1884. 8°.

18 Connecticut Academy of Arts and Sciences. Transac-

tions. Vol. VI pari 1. i\ew Haven gr. 8°.

23 Smithsonian Institution. Annual Report of the Board

of Regents for the year 1882 (2 ex.). Washington

1884. 8°.

Zuid-Ameiuka In.

2 Academia Nacional de ciencias en Cordoba. Bole tin Tomo

VI Entregas 2a y 5a, Entrega 4a Tomo VII Entrega

1°, Entrega 2 en 5. Tomo VIII Entrega 1. Buenos

Ayres 1884 gr. 8°.

AZIE, AUTRALIE (IO).

8 Linnean Society of New-South-Wales. Proceedings. Vol.

IX (3) (4). List of Members. February 188)',. Sidney.

1884. 8°.



Seismological Society of Japan. Transactions Vol. VII

part II. Tokio 1884. 8°.

Asiatic Society of Bengal. Journal Vol. LII part 11,

1885. 1885. 8°.

. Proceedings N°. 10 (No-

vember 1884) N°. 11 (December 1884). Calcutta 1884.

8°.

Colonial Museum and Geological Survey of New-Zealand.

Reports of Geological explorations during 1885—84.

New Zealand 18S4. 8°.

Deutsche Gesellschaft fur Nalur- and Volkerkuiule

Ost-Asiens. Mittheilungen. 52es Heft. Mai 1885. Yoho-

IK.,

17 Be opkomst van het Nederhutd.sih Gezag in Oosl-Indi,:

Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud

koloniaal archief. Uitgegeven en bewerkt door Jhr.

Mr. J. K. J. de Jonge. XII Deel. Uitgegeven en bewerkt

door M. L. van Deventer. 's Gravenhage 1884. 8°.

25 Realia. Register op de generale resolution van het

Kasteel Batavia. 1652— 1805, uitgegeven door het

Batav. Genootschap van Kunsten en Wcteuschappen.

2e deel. Batavia en '* Hage 1885. 4°,

.Tl.)

55 Nederlandsch Aardrijliskundiy Genootschap. I

onder redactie van C. M. Kan en N. W. Posthumus.

Serie II. Deel 1. N°. 9. 10—2. Serie II. Deel II. N°. 1—5.

Amsterdam en Utrecht 1884. 8°.

42 H. G. van de Saxde Bakhuvzen en G. van Diesen.

Uitkomslen van d< v in 1885 nifgevoerde nauwkeurig-

heidswaterpassing. I" gedeelte. XXV Utrecht-Zwolle.



XVI

XXVI Tol N°. 13 bij Weesp—Meppel. Leiden en

'sHage 84 Ig. fo.

Kaiserlieh-Konigl. Geographisehe GeseUsehaft in Wien.

Mittheilungen. XXVII Hand (der nenen Folge XVII),

7,8 Bijdragen tot de tool-, land- en volkenktmde van Neder-

landseh-hdie. Uitgegeven door het Koninklijk Institunl

voor de teal-, land- en volkenkunde van N. I. Deel VIII.

N°. 5. Deel IX. Deel X. I
1' Sink, '* Graven hagc

1884/5. 8°.

I. is Midden-Sumatra. Ileizen en onderzoekingen der Su-

matra-expeditie 1877—1879, beschreven door de leden

der expeditie under toeziebt van Prof. I\ J. Veth.

Natuurlijke Historie door Jon. V. Snelleman. IV. 4 All.

Leiden 1884 gr. 8°.

184 Dr. J. Jacobs. Eenigen tijd onder de Halters. Halavia

1883. Ig. 8°.

163 Soeiete academiqae Indo-Chinoise. Bulletin. 2' Serie.

Tome I. Annee 1881. Paris 1882. 4".

la Ned. hid. M<tatschappij ran Mjverheid en Lamlhouu .

Tijdscbrift. Deel XXIX. Afl. 6. Deel XXX. Afl. 1.

2. 5. 4. 5. 6. Statuten. Batavia 1884. 8°.

40rt Tijdscbrift, uitgegeven door de Nederlandsche Maat-

schappij lev hevorderimj ran Mjverheid. 4'' reeks. Deel

VIII. November 1884. December 1884. 4e reeks.

Deel IX. Januari 1885, Febrnari 1885, Maart 1885,

April 1885. Haarlem 1884. 8°.



XVII

40c Pieder/andsehe Maat.sv/m/ipij lei hevordering van Nijvcr-

heid. Koloniaal Museum op het Paviljoen te Haarlem.

Beschrijvende Catalogus. 2e deel. l
e stuk. Haarlem

1884 kl. 8°. Gedenkschrift bij het l\vaalf-en-een

halfjarig bestaan van het Koloniaal Museum op het

Paviljoen te Haarlem door F. W. van Eeden. Haarlem

1884. 8°.

42 Nedelandsche Maatschappij ter hevordering van Mjter-

heid. Punten van beschrijving voor de 108s,(; Algemeene

Vergadering en het 28s,e Congres der Maatschappij op

Dinsdag, 7 Juli 1885 en volgende dagen te Alk-

Hlscellanea CPO

60 Geillustreerde Encyclopaedic van A. Winkler Prins

in 16 deelen. Amsterdam 1882. gr. 8°.

83 Ncderlandsch-Indisch Plakaalboek 1602—1811 door Mr.

J. A. van der Chijs. l
e deel 1602—1642. fiatavia

1885. 8°.

153 Koloniaal versing van 1884. Zitting 1884—1885. N.

0. I. Bijlage AA N°. 28,— Tweede gedeelte. Batavia

1885. Ig. fo.

150 Report of the Comptroller o/ the Currency 1883.

(2 exemplaren). Washington 1883 8°.

250 The Enci/rlnpedia llrilanmca. A dictionary of arts,

sciences and general literature 9 th Edition. Vol. XVIII.

Edinburgh 1885. 4°.

262 fjelromi- mhaal ran de Landrfiitc-eiupirte door een

amblenaar van het Uinnenlandsch Bestuur (overge-

drukt uil het Batav. Handelsblad van 9 Mei 1885.

N°. 108).

263 P. H. van der Kemp. Een vonnis loegelieht over-

gedrukt uit het Bat. Handelsblad van 5 Mei 1885.



atuurwetenscliappelijke werken met gemengden
inhoud CRO

Unser Wissen von der Erde. Ailgeuieiae Erdkuade

von Alfred Kirchhoff. I Band. N°. 51—54. 55—57.

Leipzig 1885. 8°.



BOEKWEEKEN
TER TAFEL GEBRACHT IN DE VERGADERINGEN VAN DE DIRECTIE

KMDTKLIJKE MTUUEKUIIDIGE VEREEHGIM

GEDURENDE HET JAAR 1885.

(Juli—December).

JMeteorologle en Aardmagnetfsme CB3

52 Dr. J. P. va> der Stok. Observations made at the

magnetieal and meteorological nhscrvalory at Batavia.

Published by order of the government of Netherlands

India. Vol. VI. Batavia 1885. 4°.

39 Dr. S. Fkjek. Regenwaarnemingen in Ned. Indie , 6dt
' jaar-

gang 1884. Batavia 188a. 8°.

Physica QCT).

85 VElectrician. Revue generate d'etectrieite. Tome IX N°.

110—151. Paris 1885. 8°.

99 Electricite. Revue scientifique illustree. Vol. IX N°. 21—26.

Paris 1885. 4°.

Chemle ( lla ).

84 Deutsche Chemischc Geselhchaft. Benefit*. I8" r Jahrgang

N°. 8—14. Berlin 1885. 8°.
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121 Dr. H. W. Vogel. Photographische Mittheilungen N°. 295—

506. Berlin 1885. 8°.

182 Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas par M. M.

W. A. van Dorp, A. P. N. Franchimont, etc. Tome IV

N°, 5—5. Leide 1885. 8°.

Landbouw (D»).

88 Verslag van de resultaten der te Djattiwangie genomen

proef mel de dill'usic -viliiLvmlr den manltijri van A°.

1885. Batavia. 8°.

Dllneralogle . Geologie en Palaeantologle (E).

275 Bulletino decadico dell' osservalorio ed archivia central

e

geodinamico presse il R. Comitate Geologico. Roma. Anno

I, 1885. N°. 1—27.

109 Sveriges Geologiska Under•sokning. Ser. Aa N°. 89, 90.

(Beskrifning). Ser. Ab N°. 7. (Beskrifning).

109a . Ser. Ab. N°. 9 (Be-

skrifning). Ser. C. N°. 55, 56, 58, 59, 60. (Ai'handlingar

och uppsatser). 8°.

1096 . Ser. C. Afhandlingar

och uppsatser N°. 54, 55, 57. 4°.

109c , Ser. Bb. N°. 5 (Bes-

krifning). 4°. Stockholm 1885.

271 Finland* (ieologisht t'tidcr^dcniinf. Ut'skiil'ning til kart-

bladet N°. 8. Helsingfors 1885. 8°.

267 K. D. M. Verbeek. Krakatau 2e gedeelte met Album

en koker met kaarten. Batavia 1885. gr. 8°.

274 Memoires du comite gtilogique. Vol I N°. 1—4. Vol II

N°. 1 met kaart. St. Petersburg 1885—1885. 4°.

275 Comite geologique. Bulletin 1882, 1885 N°. 1—9, 1884

N°. 1—10, 1885 N°. 1—7. St. Petersburg 1885—1885. 8°.

219 United States Geological Survey. Third Annual Report

by J. W. Powell 1881—1882. Washington 1883. 4°.
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220a United States Geological Survey. Bulletin. N°. 2— 6.

Washington 1883—1884. 8°.

2206 . Monographs. Vol. Ill,

IV, V. (C. King) VI, VII, VIII. (Powell). Washington

1885/4. 4°.

68 Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsan stall. Jalirpuu

1884 Band XXXIV Heft 4. Jahrgang 1885 Band XXXV
Heft 1, 2, 3. Wien 1884/5. gr. 8°.

68a Verhandlungen der K. K. Geologischen Reicksanslall. Jahr-

gang 1884 N°. 13—18. Jahrgang 1885 N°. 1—8. Wien

1884/5. gr. 8°.

202 Verein fur Erdkunde zu Darmstadt. .Noli/Mall. 4'' Vnke

Heft 5. Darmstadt 1884. 8°.

276 Cornelis de Groot. Rede betreffende de ramp veroor-

zaakt door de werking van den vulkaan Rakata (Kra-

kataoe) in 1883. nilgesproken in de indulogische vereeni-

ging te Delft den 18 Fehruari 1884. *s Gravenhage

1884. 8°.

57 Geologischcs Heichsmuseum in Leiden. Saminlungen. Heft

11 und 12. Leiden 1885. 8°.

123 Jaarboelt van hel Mijnwezen in Ned. Oosl-lndie. 14' Jaar-

gang l
e gedeelte. Amsterdam 1885. 8°.

Botanic (F).

388 Bolanischer Verein fm T/niringen. Irmi.schia. Korrespon-

denzblatt. Redigirl von Da. Leimbach V' r Jahrgang N°.

5—9. Sondershausen 1885. 8°.

366 Nederlandsch Kruidhundig Archief. Verslagcn en Mede-

deelingen der Nederl. Botanische Vereeniging onder

redactie van Dr. Suringar, Dr. Oudemans en Th. H. A.

J. Abeleven. II Serie 4 deel 3 stuk. Nijmegen 1885. 8°.

425 A. Griesbach. Die Vegetation der Erde. Band I, II.

Leipzig 1884. kl. 4°.

241 Verslag omtrent den staal van 's lands plantenluin le

Buitenzorg over het jaar 1884. Batavia 1885. 8°.
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Zottlogle (€}).

TlJDSCHRFTEN MET GEMENGD ZOOLOGISCHEN INHOUD (Gb).

1 Bijdragen tot tie dierkunde, uitgegeven door het Genool-

schap Natura Artis Magistra le Amsterdam. 12° Afleve-

ring. Onderzoekingstochten van de VVillem Barents.

Amsterdam 1885. 4°.

5 Nederl. Dierkundige Vereeniging, Tijdschrift 3e Serie

Deel I afl. 1. Leiden 1885. 8°.

6 Zeilschrifl fur wissi>nschaflliche Zoologie , begrinitlcl von

C. F. v. Siebold und A. v. Kolliker herausgegeben von

A. von Kolliker und E. Ehlers. Band XX—XXIV.

Band 42. Heft 1, 2, 3. Leipzig 1815. 8°.

Aves (Gg).

30 Millhvilinu/i'/! tics Untilhologisc/ien Ycirins in Wien. Blat-

ter fur Vogelkunde, Vogd-Srhulz und -Pllege. IX

Jahrgang N°. 5, 6, 7, 12—19. 1885. 4°.

80a . Sectien

fur Ueflugelzucht und Brieftaubenwesen. II Jabrgaiii:

N°. 15—26. 1885. kl. 4°.

82 The Ibis, a quarterly journal of ornithology. Serie V.

Vol. HI N°. II July 1885. No. 12 October 1885.

London 8°.

Insecta (miscellanea) (Gm).

47 Nederlandsche Enlomologischc Vereeniging. Tijdschrifl

Deel XXVIII Afl. 2, 5. 's Gravenhage 1885. 8°.

49 Societe entomologique de Belgique. Annales Tome XXVIII.

Bruxelles 1885. 8°.

Lepidoptera (Gm. ii).

21 P. C. F. Snellen. Un nouveau genre des Pyralides.

Rotterdam 1883 gr. 8°.

Molluscoiden , Vermes (Gp).

31 Dr. C. Ph. Sluiter. liber einigc eiti/uclwn Asvulien von

der lnsel Billiton. Batavia 1885 8°.

Miscellanea Zoologica (Gt).

60 Dr. J. Kitsema Bos. Nuttige en schadelijke zoogdieren
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en vogels. Handleiding ten dienste van de leerlingen

der rijkslandbouwschool. Wageningen 1885. 8°.

1 nafmn le en Physiologic van den Menseh ( II ).

J. Semmeliisk. Gesehiedenis der Cholera in Oost-Indie

voor 1817. Utrecht 1885. kl. 4°.

Genceskundig Tijdschrift voor Nederl. Indie, uitgegeven

door de Vereeniging l « » 1 lirvonltTing tier geneesknndige

Wetenschappen in Nederlandsch-Indie. Deel XXV Afl.

2, 5. Batavia 1885. 8°.

Tijdschrlftcn met gcniengden Inhoud.

Nederlandsch Indie (la).

la Balaviaasch tit'imitlschap nm Kintsten en Wetenschappen.

Verhandelingen. Deel XLV Aflevering 1. Batavia 1885.

gr. 8°.

I/* . Notulen van de

algeineene en bestuursvergaderingen. Deel XXIII 1885.

Afl. 1, % 5. Batavia 8°.

2 Koninldijhc iS'almo/.iindi'jc Yereeniijing in Nederlandsch In-

die. Natiuirknndig Tijdschrift Deel XLIV. Batavia—

's Gravenhage 1885. 8°.

l\h KoninJdijk Imliluul van liujcincurs. Jaarboekje voor de

Icden. kl. 8°.

Nederland (lb).

18 Album der Natuur. 1885 Aflevering 8—12. 1886

Aflevering 1. Haarlem 1885. 1°.

12a Koninklijk Instiluut van Jngenieurs. Tijdschrift 1884—

1885. IV Aflevering le gedeelte. V Aflev. 2e gedeelte.

le gedeelte. Tijdschrift 1885—1886. I Aflev. 2« gedeelte.

's Gravenhage. 4°.

5 Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Verslagen en

mededeelingen. Afdeeling Natiuirkunde. Derde reeks,

l
e deel, derde stuk. Amsterdam 1885. 8°.

8 Bataafsch Genootschvp der proc/ondcrvindelijke wijsbe-
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geerie. Nieuwe verhandelingen. 2* Reeks, Derde deel.

2" sink. Rotterdam 1885. 4°.

Archives iiccrlaudaises des sciences exactes el naturelles

publiees par la snrirlr ludlandaisr drs sciences a Harlem

et redigees par le secretaire de la societe, avec la col-

laboration de M.M. D. Bierens de Haan, C. A. J. A.

Oudemans, VV. Koster, etc. Tome XX l
e
, 2e livraison.

Harlem 1885. 8°.

16 Musec Teyler. Archives. Serie II vol. II 2* partic,

Harlem 1885. gr. 8°.

Mil Koninldijli lnsliluut van Ingenieurs. Algeiueen Verslag

«»ver het Instiluulsjaar 1884—1885. 's Gravenhage. 4°.

Belgie (le).

8 Musec royal cVhisloire naturcllc de flelgique. Annates.

Tome IX, XI, avec 2 atlas planches. Rruxelles 1885

folio.

8« . Bulletin Tome III N°. 2.

Bruxelles 1884. 8°.

1 Academic nn/ale des sciences el hello lei lees de Itruxcflcs.

Bulletins. Tome VI (1885) Tome VII, VIII (1884).

Bruxelles 1885/84 8°.

4 Academic royale des sciences el belles leilees dc Bruxelles

Memoires Tome XLV. Bruxelles 1884. 4°.

5 . Memoires couronno

el memoires des savants elrangers Tome XLVI 1884.4°.

et autres memoires. Collection en 8°. Tome XXXVI.

Bruxelles 1884. 8°.

5 .

. Annuaire. Annee 50, 51.

Bruxelles 1885. kl. 8°.

NoORD-DuiTSCHLAND (id).

1 7 Medieinisch naturimsscnschaftliche Gesellschaft zu Jena.

Jenaische Zeitschrift XVIII Band, Neue Folge XI Band
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4e Heft. XIX Band, Neue Folge XII Band 1 Heft mit

Supplement Heft 1. Jena 1885. 8°.

19 Offenbacher Verein fur ISaturkunde. 24 und 25 Bericht.

Offenbach a/M. 1885. 8°.

9 Archif fur Naturgeschichte , herausgegeben van Dr. Ed.

von Martens 49 Jahrgang Heft 6. 50er Jahrgang Heft

5. 51 er Jahrgang Heft 1, 2. Berlin 1885. 8°.

15 Annalen der Physik und Chemie von J. C. Poggendorff.

Jahrgang 1885 N°. 6—10. Leipzig 1885. 8°.

1 5a . Beibldtter

van G. und E. Wiedeman. Band IX Stuck 5 (Jahrgang

1885 N°. 5) N°. 6—10. Leipzig 1885. 8°.

25 Naturwisscnscha/tlichcr Verein zu Bremen. Abhand-

lungen IX Band 2e Heft. Bremen 1885. 8°.

57 Naturwissenscha/llic/n; Vrrnn zu Frankfurt a/0. Monatliche

Mittheilungen 5e Jahrgang N°. 1—6. 1885/6. 8°.

55 Institut Royal Grand Ducal de Luxembourg. Publi-

cations. Section des sciences et mathematiques. (Ci-

devant societe des sciences naturelles) Tome XIX. Luxem-

bourg 1885. 8°.

29 Naturforschendc Gesellschaft zu Leipzig. Sitzungslu-riililr

ll rr Jahrgang 1884. Leipzig 1885. 8°.

IS I'/n/sifcalisch-ekonomische Gesellschaft zu Kimigsberg i.

Pr. Schriften 25cr Jahrgang Abth. 1 und 2. Konigsberg

1884—1885. 4°.

2 Konigl. Akademie der Wissensehaften zu Berlin. Physi-

kalische Abhandhmgen aus dem Jahre 1884 mit Abhand-

lungen nicht zur Akad. gehor. Gelehrter 1884. 1.

Berlin 1885. 4°.

la Konigl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Sitzungsberichte 1885 N°. 1—59. Berlin 1885. gr. 8°.

ZUID-DUITSCHLAND (io).

27a Naturforsc/iende Gesellschaft in Zurich. Bedigirt von Dr.

R. Wolf. Jahrgang 26—29. Zurich 1881/1884. 8°.
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K. Baierischc Ahuhmir >In WissaischafJen zn

Sitzungsberichte der matlicin. [iliysik. Classc I

2, :,, 4. 1S8::> Heft t. Miinchen. 8°.

/oologiscli-bolnnisclii! Gi'sclhvlmft in Wicn.

Imiscii. Jabrgang 1884. Ha.nl XXXIV. Wl

,r/i islonr nahnrllr dc Haicir.

Memoires. Tome XXVIII sccomlc parlie. Geneve 1883—

1884. 4°.

19 Gewcrbeschule zu Bistritz in Sicbenburgcu. XI Jahres-

bericbt Bistritz 1885. 8°.

5 Wiirtcmbergische naturwisscnscha/tlirhc Jahreshefle. 21" r

.lahrgang. Stuttgart 1885. 8°.

29 Naturwisscnschafllicher Ycrcin fur Sleiermark. Jaht'gang

1884. Graz 1885. 8°.

NOORWEGEN. ZWEDEN EN DeNEMARKEN (if).

H Vulenskabs-Selskabcf i Clirisliania. Verhandlinger 1884.

Clirisliania 1885. 8°.

12 Den Norsk? Xorhavs-E.rjMlilioH 1876—1878. Zoologi,

Annelida ved G. Aiimauer Hansen. Holothurioidea ved

D. C. Dantelissen og Joiian Koren. Gepbyrea ved idem,

Fiske ved Robert Collett. Pennalulida ved D. 0.

Hamelisskn og J. Koren. Aslcroidra veil idem. Spongiadac

ved G. Armauer Hansen. Buccinidae ved II. Friele.

Crustacea ved G. 0. Sahs I, II. Clu-mi. al' Hercules

Tornse og Ludvii; Sciimklick. Uistorisk Hordnimj al' G.

Wille. Christiania 1880/85. 4°.

9 Det kongelige Danske vedenskabernes selskaks Skrif-

len Naturvidenskabclig og raathematisk afd. 6e
Serie

vol. II. N°. 7. Vol. I. IS . 11. Kjobenbavn 1885.

id. 4°.

10 Orerrigl over del Kongelige Danske videnskabernes

Sclskabs Forhandlingar og del Medlcmmers Arbejder,
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Eksbland (lg).

Natural history and philosophical society at Ik/fast. Re-

port and Proceedings for Hie session 1884—85. Belfast

1885. 8°.

Linncan Society. Journal Botany vol. XXI N°. 154

—

157. London 1884. 8°. Zoology Vol. XVII N°. 105

Vol XVIII N°. 104—107 Vol XIX N°. 108. London

1885. 8°. List op the Linnean Society 1884—
1885. 8°.

. Transact ions.

Zoology vol II part 11, 15, 14, vol III part 2,5. Lon-

don 1884—1885. 4°.

Frankruk (m).

rAcademic des Sciences it fans, Comples rendus heb-

doinadaires des stances. Tome. C. N°. 20 —26. Tome

CI. N°. 1—18. Paris 1885. 4°.

Annates de chimic el de physique par M. M. Chevreul,

Boussingault etc. 6e Serie Juin 1885. Juillet 1885.

Aont 1885. Scptembre 1885. Oclobre 1885. Novembre

1885. Paris 1885. 8°.

Societe (imperiale) nalionale des sciences natnrelles et

mathematiques de Cherbourg. Memoires Tome XXIV.

Paris-Cherbourg 1884. 8°.

. Catalogue de la bi-

bliotheque, premiere part if. Chorlnmri; 1881. 8°.

Rusland (h).

Academic imperiilc des sciences de St. Pctershamy, Bul-

letin. Tome XXIX N°. % 5, 4. Tome XXX N°. 1. 1884—

1885. 4°.

. Memoires. Tome

XXXII. N°. 4—15. 1884. 4°.

Societe Imperiale des naluralistcs tie Moscou. Bulletin.

Tome LIX. N°. 2. Moscou 1884. 8°.
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Noord-Amerika (im).

3 Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Part I

January, February, March 1885. 8°.

51 Brookuille Society of Natural History. Bulletin. N°. 1.

Richmond 1885. 8°.

18 Connecticut Academy of arts and sciences. Transactions.

Volume VI part 2. New Haven 1885. 8°.

14 Science. An illustrated weekly journal. Cambridge

Mass. 1885.

6 Boston Society of Natural history. Proceedings vol. XXII

part 2, 5. Boston 1884. 8°.

9 . Memoirs, vol

III N°. 8, 9, 10. Boston 1884. 4°.

10 American Academy of arts and sciences. Memoirs. Vol.

XI part 8 N°. 1. 4°.

1

1

. Proceedings.

Vol XX. 8
C

. Cambridge—Boston 1885.

10 American Academy of arts and sciences, vol X N°. Ill

(Embryology of the Ctenophorae by A. Agassiz. Cam-

bridge 1874. 4°.

ZOa Essex Institute. Bulletin. Vol. XV N°. 1—12. Vol.

XVI N°. 1—12. Salem 1885—1884. 8°.

21 Smithsonian Contributions to Knowledge. Vol. XXIV.

Vol. XXV. Washington 1885. 4°.

24 American Association for the advancement of sciences.

Proceedings. Meeting XXXII. Salem 1884. 8°.

Zuid-Amerika (In),

3 Acrodemia Nacional de Ciencias en Cordoba (Republica

Argentina) Boletin. Tome VII. Entrega 4°. Buenos

Ayres 1885. 8°.

AZIE, AUSTRALIE (io)

.

1 Linnean Society of New South Wales. Proceedings. Vol.

X, part the first, part the second. Sidney 1885. 8°.
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15 Royal Society of Queensland. Proceedings. Vol. I, par

2, 3, 4. Brisbane 1884. 8°.

1 Asiatic Society of Bengal. Journal. Vol. LIU. Part II.

N°. 5, 1884. Vol. LIV. Part II. N°. 1 en 2. Calcutta

1885. 8\
la . Proceedings.

N°. 1—a 1885. N°. 6, 7, 8. Calcutta. 8°.

3 Deutsche Gesellschaft fur Nafur-und \olkerkundc Ostasiens.

Mittheilungen. Heft 33. Aug. 1885. Yokohama. 4°.

7 Colonial Museum and Geological Survey of New-Zealand

.

19 lh annual report on the colonial museum and laboratory

and the 15 th annual report on the colonial botanic garden

1885—84. New-Zealand. 8°.

11 Royal Society of New South Wales. Journal and Pro-

ceedings. Vol. XVIII (1884). Sidney 1885. 8°.

9 Royal Society of Victoria. Transactions and Proceedings.

Vol. XXI. Melbourne 1885. 8°.

4 Seismological Society of Japan. Transactions. Vol. VIII.

1885. 8°.

CM)

Nrdtrlandsch A<irdnjk>kundig Gcnootschap. Tijdschrift.

onder redactie van Kan en Posthumus 2e Serie Deel II.

Afdeeling Version hi A;irdrijkskiimligc mededeelingen

N°. 4—8. 2C Serie Deel II Afd. Meer uitgebreide

artikelen N°. 1. Amsterdam—Utrecht 1885. 8°.

Nomina geographies Neerlandica. Uitgegeven door het

Nederl. Aardrijkskundig Genootscbap. l
e Deel. Amster-

dam-Utrecht 1885. 8°.

Geographische Gesellsc/uift zu Greifswald, II
er Jahres-

bericht 1883—1884 l
er Theil. Greifswald 1885. 8°.

H. J. Havenga. Atlas van Nederl. Indie. Balavia

1885. kl. 4°.

50 Tijdschrift voor Indische Taal-, Land en Volkenkunde,



XXX

uitgegeven door hoi Balaviaasch Genootschap van Kunsten

en Wetenschappen. Deel XXX. AH. 3—6. 1885. 8°.

.18 Bijdragen tot de laal-, land- en volkenkunde van Nedcrl.

Indie. Uitgegeven door hel koninklijk Inslituut voor de

taal-, land- en volkenkunde van Ned. Indie. 4°. volgreeks.

Deel X. 5C stnk , 4C sink, 's Gravenhage 1885. 8°.

58/> — . Het Kongsiwezen van

Borneo. Eene verhandeling door Dr. J. J. M. de Groot.

's Gravenhage 1885, 8°.

208 Dr. A. B. Meijer. Album von Philippincn-Typcn. Dres-

den 1885. 8°.

185 Publications of the bureau of ethnology (Smithsonian

Institution). Vol. 2. Washington 1883. 4°.

209 Report on the scientific results of the voyage of H. M.

S. Challenger during the years 1875—76 under the

command of George J. Nares and Frank Tourle Thom-

son. Narrative of the Cruise. Vol I first part and second

part. London, Edinburgh, Dublin 1885 4°.

Technologic, Yautisehe en IflllUaire wcten
schappen (O.)

Wit .\11lnlandsehc Maalscliappij In herordrrini/ run iMjrrrhrtd

.

Tijdschrift 4 reeks deel IX Mei 1885, Juni 1885, Juli

1885, Augustus 1885, September 1885, October 1885.

Haarlem 1885. 8°.

la Ned. hid. Maalscliappij ran Mjrcrheid en Landbouw

.

Tijdschrift. Deel XXXI Afl. 1, % 5 met brochure:

Billilon opstellen door P. H. van der Kemp I. Afl. 4,5'

met brochure. 8°. Billilon opstellen door P. H. van

der Kemp II. Batavia 1885.

70 Cornelis de Groot. De Billiton-concessie , uit de no-

tulen der algemeene vergadering van het Indiscb Gr-

nootschap. 'silage 1885. 8°.

80 ,
. De inkrimping van de afdeeliug



burgerlijke openbare

ln'-i'u«»liiig voor 1881j

XXXI

werken in de indische on twerp-

. De Billiton-romvssi.'

266 J. J. K. Leijds. Tellu

230 The Encyclopedia Britat

iomo. Amsterdam

A dictionary of arts

gem-i-il lil Icral lire 9 Ui Edition. Vol XIX. Kdinlmri-

267 0. Primez. Jours de Solilude. Paris 1885. kl. 8°.

264 Dr. L. Nette, Conference faite au museum national

en presence de L. L. M. M. Imperiales le 14 Novem-

bre 1884. Rio de Janeiro 1885. 8°.

inhoud ( K )

n dcr Erde. Herausgegeben von F.

Theil Lieferung. N°. 51. Leipzig 1885.



Sipunculus billilonensis (n. sp.)

Aspidosiphon steentrupii (Diesis,)

AtpuJosipli'M tenuis (n. sp.) .

Aspidosiphon levis {n. sp.) .

Aspidosiphon mints {n. sp.). .

Aspidosiphon orMs (n. sp.).

Phymosoma spenqcli {n. sp.)

Phymosoma dcnligerum (Six. t d

Phymnsnmn duplicif/ranvlahnit (n

Plnpnosomo prima (Sel. & «e Ma:

Phymosoma psaron (n. sp.) . .

Phymosoma lacteum (n. sp.)

Phymosoma diaphanes (n. sp.) .

Phymosoma maculatum (n. sp.).

Phdseolosoma abnormts (». sj>.).

Bd. 41-45 (1881—1885) be-

ii.-himIi'iii M;ikiyiM-i..'ii Arohi|»f'l. 51<>.



Mededeelmg van den Hee

wecrgcstehlhcid uV ,{< ,

Mcdedeelinq van dm lire

Mededeelingen ran den Ileer Vun

van cen reis naar de Wijnk

"erpaitoring der Direclie . gehouden op 20 >

Mededeelingen van den Jleer Pie

B E R I C H T.

Aan H.H. ieden der Kon. Nat. Yer., die te Batama

kornen wonen, wordt beleefd verzocht hun adres te willen

opgeven aan den Seerelaris der ver» i

eni«riii}i : Dr. S. Figee

le Balavia.


